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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  1) เพ่ือศึกษาบริบทการพัฒนาคุณภาพการบริการของท่าอากาศ
ยานนานาชาติภูเก็ต  2) เพ่ือประเมินคุณภาพการบริการของท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต และ 3) เพ่ือ
เสนอแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริการของท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต  

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี  ระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณ ประเมินข้อมูลจาก
แบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้โดยสารชาวต่างชาติที่ใช้บริการเที่ยวบินระหว่างประเทศที่อาคาร
ผู้ โดยสารระหว่าประเทศ  จ านวน  410 คน  การเลือกตัวอย่างใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบจ าเพาะ
เจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็นแบบสอบถาม วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าความถี่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่า t-test การวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) สถิติ
ทดสอบ F-test และ LSD 

ผลการวิจัยพบว่า  1) กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ได้ประเมินคุณภาพการบริการของท่าอากาศยาน
นานาชาติภูเก็ตโดยภาพรวมในระดับมากท่ีสุด โดยประเมินระดับคุณภาพการบริการด้านความปลอดภัย
และการรักษาความปลอดภัยมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านการเอาใจใส่ ด้านการเอาใจใส่ ด้านความเป็น
รูปธรรม/สัมผัสได้ ด้านการตอบสนอง และระดับน้อยที่สุดในด้านความน่าเชื่อถือ 2) เพศ อายุ และ
ระดับการศึกษาสูงสุดของผู้โดยสารชาวต่างชาติที่ต่างกัน มีการประเมินคุณภาพการบริการของท่าอากาศ
ยานนานาชาติภูเก็ตไม่แตกต่างกัน ในขณะที่สัญชาติ ศาสนา อาชีพ จุดประสงค์ในการเดินทาง และ
ความถี่ในการใช้บริการของผู้โดยสารชาวต่างชาติที่ต่างกัน  มีการประเมินคุณภาพการบริการของท่า
อากาศยานนานาชาติภูเก็ตแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05  โดยผลการวิจัยข้างต้น
สามารถน าไปประยุกต์เป็นข้อเสนอแนะ รวมถึงเป็นแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริการของท่าอากาศ
ยานนานาชาติภูเก็ตสืบไป 
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The objectives of this research were:  1) to study service quality improvement 

context of Phuket International Airport; 2) to investigate service quality of Phuket 

International Airport; 3) to recommend service quality improvement guidelines of Phuket 

International Airport. 

This research was conducted using mix-method researsh where questionnaires 

were used as a tool to collect data from 410 passengers, traveling international flight at 

New International Passenger Terminal of Phuket International Airport. Samples were 

selected using accidental sampling. Statistics consisting of frequency, percentage, mean, 

standard deviation, t-test, ANOVA Variance Analysis, F-test and LSD. 

The results of this research were:  1) Most samples reported a “exellence” level 

of overall service quality of Phuket International Airport. The most frequently reported 

service quality involved Safety & Security, followed by Empathy, Tangibles, 

Responsiveness, Assurance, while least reported was Reliability.  2) Towards service 

quality evaluation of Phuket International Airport, foreigner passengers of different 

gender, age and the highest completed level of education are pretty similar, while 

 



ค 
 
different nationality, religion, occupation and travel frequency each showed statistical 

differences at a 0.05 significance level. The results of this research can be implemented 

as the guidelines to improve the service quality of Phuket International Airport. 
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วิทยานิพนธ์เรื่อง “แนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริการของท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต  
(Service Quality Improvement Guidelines of Phuket International Airport) ” ส าเร็จลุล่วงได้
ด้วยความกรุณาจากอาจารย์ที่ปรึกษาที่กรุณาให้ค าแนะน า ค าปรึกษา ตรวจแก้เนื้อหา โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งเรื่องตรวจระบบการเขียนวิทยานิพนธ์ที่ดี และการสะกดค าที่ถูกต้องในเชิงวิชาการ พร้อมทั้งแก้ไข
ข้อบกพร่องของงานวิจัยชิ้นนี้ 

ขอกราบขอบพระคุณคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ที่ให้ค าแนะน าและค าปรึกษาเป็นอย่างดี
และเข้าใจง่าย รวมถึงผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจคุณภาพเครื่องมือรวมถึงค าแนะน าในการสร้างเครื่องมือที่
เหมาะสม 

ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์คณะการจัดการการท่องเที่ยว  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชา พร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือแนะน าแก่ผู้วิจัยด้วยดีเสมอมา  และ
ขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่คณะการจัดการการท่องเที่ยว  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ทั้งศูนย์
การศึกษานอกท่ีตั้งจังหวัดภูเก็ตโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการจัดการกับรูปแบบวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Thesis)  และศูนย์กรุงเทพมหานครทุกท่านที่ให้ความช่วยเหลือ พร้อมทั้งอ านวยความสะดวกในทุก ๆ 
เรื่องเป็นอย่างดีตลอดมา 

ขอกราบขอบพระคุณผู้เขียนต าราและเอกสารที่ใช้ในงานวิจัยครั้งนี้  รวมถึงความอนุเคราะห์
จากเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่าง ๆ จนท าให้งานวิจัยชิ้นนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 

ขอขอบพระคุณผู้โดยสารชาวต่างชาติที่ใช้บริการเที่ยวบินระหว่างประเทศผ่านทางอาคาร
ผู้โดยสารระหว่างประเทศแห่งใหม่ที่เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 16 กันยายน ปี พ.ศ.2559 
ณ ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตทุกท่านที่ได้ให้ความร่วมมืออย่างดีในการสละเวลาอันมีค่าให้ข้อมูล
อย่างเต็มใจ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการวิจัย 

สุดท้ายนี้ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา สมาชิกในครอบครัว รวมไปถึงญาติมิตรทุก
ท่านที่คอยสนับสนุนคอยเป็นก าลังใจอันเป็นแรงกระตุ้นให้ผู้วิจัยมีความเพียรพยายามในการผลิตงานวิจัย
ชิ้นนี้จนเสร็จสมบูรณ์ 
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บทท่ี 1 
 

บทน า 

 

1.1 ที่ ม า แล ะคว าม ส า คัญ ขอ ง ปัญ ห า  ( Rational of Study and Problem 
Identification of Research) 

ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันชีวิตของมนุษย์มีความเกี่ยวข้องกับการเดินทางมาโดยตลอด  
กอปรกับมนุษย์ ได้ พัฒนาเทคโนโลยี เ พ่ือคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ ดี ขึ้นอยู่ ตลอดเวลา  
รวมถึงเทคโนโลยีทางการคมนาคมทางอากาศ ซึ่งรูปแบบการเดินทางที่สะดวกรวดรวดเร็วและได้รับ
ความนิยมอย่างแพร่หลายในหมู่นักเรียน/นักศึกษา นักท่องเที่ยว และนักธุรกิจเป็นอย่างมาก   
ซ่ึงท่าอากาศยานเป็นหนึ่งในองค์ประกอบส าคัญที่ขาดเสียไม่ได้ในการคมนาคมดังกล่าว เนื่องจากเป็น
โครงสร้าง พ้ืนฐานหรือสาธารณูปโภค ( Infrastructure) รวมถึงเป็นหนึ่ งในห้าหลักการ 5A 
องค์ประกอบหลักส าหรับการท่องเที่ยวด้านการเข้าถึง (Accessibility) อันหมายถึงระบบการคมนาคม
ขนส่ ง  (Dickman, 1996; TCDC (Thailand Creative & Design Center), 2015, January 7) 
อันเป็นปัจจัยที่ดึ งดูดได้มากหากได้รับการพัฒนา (Boniface & Cooper, 1994 ; Cooper & 
Boniface, 1998) โดยถูกสร้างขึ้นเพ่ือสนองความต้องการ (Needs) ด้านการคมนาคมทางอากาศทั้ง
ส าหรับผู้โดยสารและขนส่งสินค้า (Cargo)  

ท่าอากาศยานสามารถจ าแนกตามลักษณะการใช้งานได้ 2 ประเภท ได้แก่ ท่าอากาศยาน  
พลเรือนและท่าอากาศยานทหาร ซึ่งทั้งสองประเภทมีสิ่งก่อสร้างคล้ายคลึงกัน โดยท่าอากาศยาน
ทหารบางแห่งก็อาจใช้ร่วมกับสนามบินพลเรือนได้ เช่น ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง 
(Don Mueang International Airport) ยิ่งไปกว่านั้นในท่าอากาศยานสมารถจ าแนกตามสิ่งอ านวย
ความสะดวกพ้ืนฐานได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ ภารกิจด้านพื้นที่การบิน (Airside Task/Airside Area) 
และภารกิจด้านภาคพ้ืน (Landside Task/Landside Area) โดยภารกิจด้านพ้ืนที่การบิน (Airside 
Task/Airside Area) เป็นส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับการด าเนินการในอากาศยานรวมทั้งทางวิ่ง 
(Runways) แท็กซี่เวย์ (Taxiways) ลานจอดอากาศยาน (Aprons) ระบบการควบคุมการจราจร 
ทางอากาศ (Air Traffic Control Systems) และสิ่ งอ านวยความสะดวกน าทาง (Navigation 
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Facilities) อ่ืน ๆ ส่วนในด้านของภารกิจด้านภาคพ้ืน (Landside Task/Landside Area) เป็นส่วน
พ้ืนที่ในการรับ/ส่งผู้โดยสารและบริการของพนักงาน รวมถึงกระบวนการที่จ าเป็นส าหรับการเดินทาง 
ได้แก่  เคาน์ เตอร์ เช็คอิน  (Check- in Counter)  จุดตรวจความปลอดภัย  (Security Check) 
ด่านตรวจคนเข้าเมือง (Immigration/Passport Control) และจุดรับกระเป๋า (Baggage Claim) 
นอกจากนี้รวมไปถึงระบบการขนส่งเข้าถึงท่าอากาศยาน (Access Roads/Public Transportation) 
ที่จอดรถ (Parking Lots) และสิ่งอ านวยความสะดวกที่ภายในอาคารผู้โดยสาร (Seyanont, 2011; 
Yen, Teng, & Chen, 2001; 曾志煌等, 2008) 

โดยประเทศไทยได้มีการเปิดใช้ท่าอากาศยานมาอย่างช้านานและพัฒนาคุณภาพในด้าน 
ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง โดยท่าอากาศยานแห่งแรกเปิดใช้งานอย่างเป็นทางการแห่งแรกเมื่อวันที่ 29 
ธันวาคม พ.ศ.2456  ท่าอากาศยานสระปทุม (ปัจจุบัน คือ สนามม้าของราชกรีฑาสโมสร) โดยใน
ปัจจุบันมีท่าอากาศยานที่เปิดใช้งานทั้งสิ้น 35 แห่ง (การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย , 2541; 
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) (ทอท.) , 2554) โดยอัตราความหนาแน่นในการใช้บริการ
ของท่าอากาศยานในประเทศไทยสองอันแรก ได้แก่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ  
(Suvarnabhumi International Airport: BKK/VTBS) และท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง (Don 
Mueang International Airport: DMK/VTBD) ที่มีจ านวนผู้โดยสารผู้ใช้บริการเที่ยวบินจ านวน 
55,892,663 และ 35,203,757 คน ตามล าดับ ซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดสมุทรปราการและกรุงเทพมหานคร 
และมีการศึกษาวิจัยจากหลายสถาบันในสองท่าอากาศยานดังกล่าว ส่วนท่าอากาศยานที่มีอัตราความ
หนาแน่นของผู้ใช้บริการรองลงมา คือ ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต (Phuket International 
Airport: HKT/VTSP) :ซึ่งเป็นท่าอากาศยานนานาชาติหลักของภาคใต้ รวมถึงเป็น “ประตูสู่อันดามัน 
(Gateway to the Andaman”) ที่มีจ านวนผู้โดยสารผู้ใช้บริการเที่ยวบิน 15,107,185คน ซึ่งมีอัตรา
การใช้บริการที่เริ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดอย่างมีนัยส าคัญ (บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) 
(ทอท.), 2559) ส่งผลโดยตรงต่อขีดความสามารถในการรองรับ (Carrying Capacity) และคุณภาพ
การบริการ (Service Quality) ของท่าอากาศยาน 

ท่าอากาศยานนานาชาติภู เก็ต  (Phuket International Airport: HKT/VTSP)  อันเป็น 
“ประตูสู่อันดามัน.(Gateway to the Andaman)” ท่าอากาศยานในสังกัดและภายใต้นโยบายการ
บริหารงานโดย บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) (ทอท.) (ม.ม.ป.) (Airport of Thailand 
Public Company Limited (AOT) :ซ่ึงเป็นท่าอากาศยานที่มีอัตราความหนาแน่นของผู้ใช้บริการเป็น
อันดับสาม รองจากสองท่าอากาศยานนานาชาติในกรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่ลองจิจูด 98° 18' 45" เเละ
ละติจูด 08° 06' 38"  มีเนื้อท่ีรวม 1,382 ไร่สูงกว่าระดับน้ าทะเล 82 ฟุต  ต้ังอยู่ห่างจากตัวเมืองภูเก็ต 
32 กิโลเมตร  ซึ่งมีบทบาทส าคัญในการส่งเสริม การท่องเที่ยวทางภาคใต้เเละทั่วประเทศไทย 
ในปัจจุบันมีสายการบินที่ให้บริการรวม 44 สายการบิน/องค์กรธุรกิจการบินเชิงพาณิชย์ สายการบิน
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ประจ า 32 สายการบิน เช่าเหมา 12 สายการบิน ผู้โดยสาร 6.5 ล้านคน/ปี เที่ยวบิน 46,000 เที่ยว/ปี 
สินค้า 28 ,600 ตัน/ปี   ปัจจุบันอยู่ระหว่างด าเนินการก่อสร้างวงเงิน 5 ,146 ,700 ,000 บาท 
ตามโครงการพัฒนาท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต (Phuket International Airport: HKT/VTSP) 
ในการเพ่ิมศักยภาพการรองรับเป็น 12.5 ล้านคนต่อปี  การขยายลานจอดอากาศยานเพ่ิมเติม 
ให้สามารถรองรับอากาศยานได้ทั้งหมด 21/25 หลุมจอด พร้อมทั้งปรับปรุงขยายระบบเติมน้ ามัน
อากาศยานทางท่อ และหลังจากนั้นจะมีการปรับปรุงอาคารผู้โดยสารหลังเดิมเป็นอาคารผู้โดยสารใน
ประเทศต่อไป และเนื่องจากอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศเป็นอาคารที่มีการก่อสร้างใหม่ทั้งอาคาร 
ประกอบกับมีการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคโดยการติดตั้งระบบสิ่งอ านวยความสะดวก วัสดุอุปกรณ์
ส าหรับเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการภายใต้การด าเนินการ 930 วัน  ดังนั้น บริษัท ท่าอากาศยาน
ไทย จ ากัด (มหาชน) จึงได้แต่งตั้งคณะท างานเพ่ือเตรียมความพร้อมการเปิดให้บริการอาคารผู้โดยสาร
ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต หลังใหม่ (Operational Readiness and Airport Transfer : ORAT) 
โดยมีหน้าที่เตรียมความพร้อมองค์ประกอบทุกด้านที่เกี่ยวข้อง เช่น ความพร้อมของการปฏิบัติการ 
การบริการสิ่งอ านวยความสะดวก บุคลากรของ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานและประกอบการในอาคารผู้โดยสาร ให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ในส่วนผลด าเนินงานด้านการปรับปรุงการให้บริการด้านต่าง ๆ ในรอบปี
ที่ผ่านมา ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตได้พัฒนาการให้บริการต่างๆ ภายในท่าอากาศยานให้มีความ
สอดคล้องกับกลุ่มผู้ใช้ท่าอากาศยานดังกล่าว เช่น การจัดโครงการ HKT  U ให้บริการข้อมูลแก่
ผู้โดยสารและผู้ใช้บริการนอกเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์จ านวน 3 ภาษา ได้แก่ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน 
และภาษารัสเซีย การจัดสิ่งอ านวยความสะดวกแก่คนพิการ การจัดท าป้ายบอกทิศทางและป้าย
แนะน าภายในอาคารผู้โดยสารเป็นภาษาต่าง ๆ รวมถึงการดูแลด้านสุขอนามัย จนได้รับการรับรอง
มาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OHSAS 18001:2007 หรือ มอก.
18001:2554) จาก บริษัท บูโรเวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จ ากัด และได้รับรางวัลสถาน
ประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน ประจ าปี 2558 
ซึ่งท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต  (Phuket International Airport: HKT/VTSP) ได้รับรางวัลนี้
ติดต่อกันเป็นปีที่ 12 เป็นต้น นอกจากนี้ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตยังให้ความส าคัญกับการ
ด าเนินงานทางธุรกิจควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) โดยได้เข้าไปมีส่วน
ร่วมในการสนับสนุนคุณภาพชีวิต และกิจกรรมของชุมชนโดยรอบท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต เช่น 
การจัดสร้างอาคารอเนกประสงค์ มัสยิดนูรุ้ลอิบาดียะส์ บ้านหมากปรก การจัดท าโครงการอาหาร
กลางวันจากท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตสู่ชุมชนโรงเรียนบ้านแหลมทราย  การสร้างรั้วโรงเรียนบ้าน
ป่าครองชีพ, การจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน และการจัดงานรวมน้ าใจสู่มัสยิดอัลอิสละห์ เป็น
ต้น  อีกทั้งการเร่งด าเนินการโครงการต่าง ๆ อีกมากมายในปีงบประมาณ ปี พ.ศ.2559 ร่วมกับ
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หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น โครงการปรับปรุง Runway Strip และ Runway End Safety Area 
(RESA), โครงการก่อสร้างทางยกระดับเชื่อมกับถนนสาย 4031 โครงการเลนจักรยานเลียบชายฝั่ง
ทะเล โครงการลงเรือ–ขึ้นเครื่อง และโครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภู เก็ต เป็นต้น 
(กองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ภูเก็จอันดามันนิวส์, 2559, 1-15 กันยายน; บริษัท ท่าอากาศยานไทย 
จ ากัด (มหาชน) (ทอท.), 2558b, ม.ม.ป.) 

นอกจากการพัฒนาด้านอาคารผู้โดยสาร สิ่งอ านวยความสะดวก และการท าการตลาดเพ่ือ
สังคมข้างต้นแล้ว ท่าอากาศยานนานาชาติได้มีการพัฒนาในด้านบุคลากรในการรับบุคลากรประจ าท่า
อากาศยานทั้งที่เกี่ยวข้องกับส่วนภารกิจด้านพ้ืนที่การบิน (Airside Task/Airside Area) และภารกิจ
ด้านภาคพ้ืน (Landside Task/Landside Area) ด้วยกันหลายต าแหน่ง (บริษัท ท่าอากาศยานไทย 
จ ากัด (มหาชน) (ทอท.) , 2558a) เ พ่ือให้เพียงพอต่อความต้องการของการเพ่ิมปริมาณขึ้น 
ของผู้โดยสาร พร้อมทั้งอ านวยความสะดวกให้ผู้โดยสารชาวต่างชาติเข้าถึงข้อมูลข่าวสารในภาษาของ
ตนมากขึ้น กล่าวคือ มีบุคลากรให้ข้อมูลภาษาต่าง ๆ จ านวนมากขึ้นตามนโยบายการรับบุคลากร 
เข้าท างานของท่าอากาศยานนานานชาติภูเก็ต (บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) (ทอท.) , 
2558a) ทั้งนี้ก็เพ่ือทัศนคติด้านคุณภาพการบริการที่สูงสุด ซึ่งท่าอากาศยานมีบทบาทส าคัญในการ
เป็นด่านแรกในการต้อนรับและเป็นด่านสุดท้ายในการส่งมอบคุณภาพการบริการแก่ผู้โดยสาร 
สอดคล้องกับการศึกษา ของ Martín-Cejas (2006, October) กล่าวคือ คุณภาพการบริการของ 
การท่องเที่ยวเริ่มต้นที่ท่าอากาศยาน 

จากสภาพการณ์ดังที่ได้กล่าวมาข้างต้นนี้เป็นมูลเหตุแห่งที่มาและความส าคัญของปัญหาซึ่ง
ทางท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต ท่าอากาศยานในความรับผิดชอบของ บริษัท ท่าอากาศยานไทน 
จ ากัด (มหาชน) (ทอท.) พึงจ าเป็นต้องพิจารณาหาแนวทาง ขั้นตอน วิธีการปรับปรุง สกัดเป็นกลยุทธ์
การพัฒนาคุณภาพการบริการอย่างเร่งด่วนในเชิงรุกอย่างสอดคล้องกับยุทธศาสตรแผนวิสาหกิจใน
การด าเนินงาน ของ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) (ทอท.) (2559) ที่มุงมั่นพัฒนาในการ
เปนผูด าเนินการและจัดการทาอากาศยานที่ดีระดับโลก (AOT Operates the World’s Smartest 
Airports) อยางยั่งยืน รวมถึงม่งสู่การเป็นท่าอากาศยานระดับแนวหน้าของโลกภายใต้การประเมิน
โดยองค์การวิจัยที่ชื่อว่า  “ Skytrax” ผู้เชี่ยวชาญในการบริการวิจัยด้านต่าง ๆ ของอุตสาหกรรมการบิน 
ดังตัวอย่างเช่น ท่าอากาศยานสิงคโปร์ชางฮี (Singapore Changi Airport: SIN/WSSS) ประเทศ
สิงคโปร์  ท่าอากาศยานนานาชาติโตเกียวฮาเนดะ (Tokyo Haneda International Airport: 
HND/RJTT) ประเทศญี่ปุ่น  ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน ( Incheon International Airport: 
ICN/RKSI) ประเทศเกาหลีใต้  ท่าอากาศยานมิวนิก (Munich Airport: MUC/EDDM) ประเทศ
เยอรมนี  ท่าอากาศยานนานาชาติ ฮ่องกง (Hong Kong International Airport: HKG/VHHH) 
เขตปกครองตนเองพิเศษฮ่องกง  ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นท่าอากาศยานระดับห้าดาว (5-Star Airport) 
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เรียงล าดับท่าอากาศยานที่ดีที่สุดของโลกแห่งปี พ.ศ. 2560 (The World's Best Airports of 2017) 
(SKYTRAX, 2017, March 14, 2018) จากสภาพการณ์ดังกล่าวนี้ ผู้วิจัยจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่
ผู้วิจัยได้ศึกษาเรื่อง “แนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริการของท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต 
(Service Quality Improvement  Guideline of Phuket International Airport: HKT/VTSP)” 
 

1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา (Research Objective) 

1 .2. 1 เพ่ือศึกษาบริบทการพัฒนาคุณภาพการบริการของท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต 
1 .2. 2 เพ่ือประเมินคุณภาพการบริการของท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต 
1 .2. 3 เพ่ือเสนอแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริการของท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต 

 

1.3 ค าถามการวิจัย (Research Question) 

1.3.1 บริบทการพัฒนาคุณภาพการบริการของท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตเป็นอย่างไร 
1.3.2 ระดับคุณภาพการบริการของท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตเป็นอย่างไร 
1.3.3 แนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริการของท่าอากาศยานนานาชาติภู เก็ต 

ควรเป็นอย่างไร 
 

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (Contribution of Study) 

1.4.1 สามารถน าผลการวิจัยไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการให้บริการของท่าอากาศยาน
นานาชาติภูเก็ต 
 1.4.2. องค์ความรู้จากผลการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการบริการสามารถเป็น
ประโยชน์ต่อหน่วยงาน องค์กร อ่ืน ๆ หรือผู้ที่สนใจศึกษา 
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1.5 ขอบเขตการศึกษา (Scope of Study) 

 1.5.1 ด้านเนื้อหา  การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาคุณภาพการบริการของท่าอากาศยานนานาชาติ
ภูเก็ต ในมิติคุณภาพการบริการ (SERVQUAL Dimension) 5 ด้าน ตามเกณฑ์ ของ Parasuraman 
et al. (1985, 1988) อันได้แก่ ความน่าเชื่อถือ (Reliability) การตอบสนอง (Responsiveness) 
ความมั่นใจ (Assurance) การเอาใจใส่ (Empathy) และความเป็นรูปธรรม/การสัมผัสได้ (Tangibles) 
กอปรกับแนวคิดด้านความปลอดภัย (Safety & Security) ตามแนวคิดเกี่ยวกับความปลอดภัยท่า
อากาศยานนานาชาติภูเก็ต โดย บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) (ทอท.) (2555, 2559) 

1.5.2 ด้านประชากร  ในส่วนของการวิจัยเชิ งปริมาณ (Quantitative Research)  
มีประชากร (Population) เป็นผู้โดยสาร (Passenger) ผ่านวิธีการจ าแนกกลุ่มตัวอย่างตามสัญชาติ 
( Nationality Classification) ห า ก แ ต่ ไ ม่ ไ ด้ จ า แ น ก โ ด ย เ ชื้ อ ช า ติ  ( Race) ห รื อ ช า ติ พั น ธ์  
(Ethnicity/Ethnos)  โดยมุ่งศึกษาเฉพาะกลุ่มตัวอย่างชาวต่างประเทศ (ที่ไม่ได้ถือสัญชาติไทย/ 
Non Thai Nationality) ห รื อ ก ลุ่ ม ตั ว อ ย่ า ง ที่ ถื อ ม า ก ก ว่ า  1 สั ญ ช า ติ  ( Dual 
Nationality/Multinationality/Multi Citizenship) ที่ ห นึ่ ง ใ น นั้ น เ ป็ น สั ญ ช า ติ ไ ท ย  ( Thai 
Nationality/Thai Citizenship) โดยไม่ได้ใช้หนังสือเดินทางไทย (Thai Passport) ในการเดินทาง
ครั้งดังกล่าว 

1.5.3 ด้านพื้นที่  การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาเฉพาะบริเวณพ้ืนที่ภารกิจด้านภาคพ้ืน (Land 
Side Task) อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ (International Passenger Terminal) แห่งใหม่ที่เปิด
ให้บริการอย่างเป็นทางการ ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 16 กันยายน ปี พ.ศ. 2559 (กองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์
ภูเก็จอันดามันนิวส์, 2559, 1-15 กันยายน; บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) (ทอท.), 2559, 
16 กันยายน) ณ ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต (Phuket International Airport: HKT/VTSP) 
เท่านั้น 

4.1.5  ด้านระยะเวลา  การวิจัยครั้งนี้ท าการศึกษาโดยการเก็บรวบรวมข้อมูล (Data 
Collection) คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ในช่วงเดือนมิถุนายน ปี พ.ศ. 2560 
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1.6 นิยามศัพท์เชิงปฏิบัติการ (Operational Definition) 

ศัพท์ในการวิจัยเรื่อง “แนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริการของท่าอากาศยานนานาชาติ
ภู เ ก็ ต  ( Service Quality Improvement Guidelines of Phuket International Airport) ” 
ประกอบด้วย 9 ข้อ อันได้แก่ การบริการ (Service) คุณภาพการบริการ (Service Quality) ความ
น่าเชื่อถือ (Reliability) การตอบสนอง (Responsiveness) ความมั่นใจ (Assurance) การเอาใจใส่ 
(Empathy) ความเป็นรูปธรรม/สัมผัสได้ (Tangibles) ความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัย 
(Safety & Security) ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต (Phuket International Airport: HKT/VTSP) 
และผู้โดยสาร (Passenger) โดยมีนิยามเชิงปฏิบัติการ (Operation Definition) ดังต่อไปนี้ 

1.6.1 การบริการ (Service) หมายถึง กระบวนการส่งมอบบริการจากผู้ให้บริการ คือ 
ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต (Phuket International Airport: HKT/VTSP) ไปยังผู้รับบริการ คือ 
ผู้โดยสารชาวต่างชาติ (ไม่ได้ถือสัญชาติไทย) ที่ใช้บริการเที่ยวบินระหว่างประเทศที่ท่าอากาศยาน
นานาชาติภูเก็ต (Phuket International Airport: HKT/VTSP) โดยเข้าถึงในสิ่งที่ผู้รับบริการคาดหวัง
ผ่านและพึงประสงค์ ส าหรับงานวิจัยชิ้นนี้ หมายถึง การบริการจากท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต 
(Phuket International Airport: HKT/VTSP) แก่ผู้โดยสารชาวต่างชาติ (ไม่ได้ถือสัญชาติไทย/ 
Non Thai Nationality) ที่ใช้บริการเที่ยวบินระหว่างประเทศผ่านทางอาคารผู้โดยสารระหว่าง
ประเทศ ( International Passenger Terminal)  ที่ ท่ าอากาศยานนานาชาติภู เก็ต  (Phuket 
International Airport: HKT/VTSP) เท่านั้น 

1.6.2 คุณภาพการบริการ (Service Quality) หมายถึง คุณสมบัติ/คุณลักษณะที่เกิดจาก
การรับรู้ของผู้รับบริการโดยมีความโดดเด่นตรงหรือเกินความคาดหวัง ซึ่งต้องไม่มีข้อผิดพลาด หรือสิ่ง
บกพร่องขณะให้บริการ เพ่ือให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้รับบริการ ซึ่งในที่นี้หมายถึง
ผู้โดยสารชาวต่างชาติที่ใช้บริการเที่ยวบินระหว่างประเทศ โดยพิจารณาจากคุณภาพการบริการของ
ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต (Phuket International Airport: HKT/VTSP) อันประกอบด้วย 
6 ด้าน ได้แก่  ความน่าเชื่อถือ (Reliability) การตอบสนอง (Responsiveness) ความมั่นใจ 
(Assurance) การเอาใจใส่ (Empathy) และการสัมผัสได้ (Tangibles) และความปลอดภัยและการ
รักษาความปลอดภัย (Safety & Security)  ส าหรับงานวิจัยชิ้นนี้ หมายถึง คุณภาพการบริการ 
(Service Quality) ของท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต (Phuket International Airport: HKT/VTSP) 
แก่ชาวต่างชาติที่ใช้บริการเที่ยวบินระหว่างประเทศผ่านทางอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ 
(International Passenger Terminal) ที่ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต (Phuket International 
Airport: HKT/VTSP) เท่านั้น 
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1.6.3 ความน่าเชื่อถือ (Reliability) หมายถึง ความสามารถในกระบวนการปฏิบัติหรือ
ด าเนินงานอย่างเป็นไปตามการประชาสัมพันธ์หรือกระบวนการสื่อสารองค์กรใด ๆ ที่ให้ไว้กับ
ผู้ใช้บริการได้อย่างถูกต้อง แม่นย า ตรงเวลาอย่างปราศจากข้อผิดพลาดในทุกครั้งของกระบวนการ
ให้บริการ รวมถึงมีความสม่ าเสมอในประสิทธิภาพของการให้บริการ อันเป็นสิ่งที่ผู้รับบริการ  
พึงปรารถนาและคาดหวังในการได้รับ โดยในงานวิจัยชิ้นนี้หมายถึงความน่าเชื่อถือ (Reliability) 
ที่ผู้โดยสารชาวต่างชาติที่มีต่อการบริการในการใช้บริการเที่ยวบินระหว่างประเทศผ่านทางอาคาร
ผู้โดยสารระหว่างประเทศ (International Passenger Terminal) ที่ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต 
(Phuket International Airport: HKT/VTSP) เท่านั้น 

1.6.4 การตอบสนอง (Responsiveness) หมายถึง ความตั้งใจและมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือ
ผู้ใช้บริการและพร้อมที่จะให้บริการตลอดเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่ โดยในงานวิจั ยชิ้นนี้หมายถึงการ
ตอบสนองการของท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต (Phuket International Airport: HKT/VTSP) 
ต่อผู้โดยสารที่ใช้บริการเที่ยวบินระหว่างประเทศผ่านทางอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ 
( International Passenger Terminal) ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต  (Phuket International 
Airport: HKT/VTSP) เท่านั้น 

1.6.5 ความม่ันใจ (Assurance) หมายถึง ความสามารถในการสร้างความเชื่อมั่นให้เกิด
ขึ้นกับผู้รับบริการ ผู้ให้บริการจะต้องแสดงถึงทักษะความรู้ ความสามารถในการให้บริการและ
ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการด้วยความสุภาพ นุ่มนวล มีกริยามารยาทที่ดี ใช้การ
ติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและให้ความมั่นใจว่าผู้รับบริการจะได้รับบริการที่ดีที่สุด  ค ามั่นสัญญา
หรือการประชาสัมพันธ์ที่ให้ไว้กับผู้รับบริการโดยในมิตินี้สามารถกล่าวรวมไปถึง ความสามารถในการ
ให้บริการของพนักงาน  ความสุภาพและเคารพผู้ ใช้บริการ  การสื่อสารกับผู้ ใช้บริการอย่าง 
มีประสิทธิภาพ และกิริยาท่าทางทั่วไปที่มาจากใจของผู้ให้บริการ โดยในงานวิจัยชิ้นนี้  หมายถึง  
ความมั่นใจ (Assurance) ที่ผู้โดยสารชาวต่างชาติมีต่อการบริการของท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต 
(Phuket International Airport: HKT/VTSP) ในการใช้บริการเที่ยวบินระหว่างประเทศผ่านทาง
อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ (International Passenger Terminal) ที่ท่าอากาศยานนานาชาติ
ภูเก็ต (Phuket International Airport: HKT/VTSP) เท่านั้น 
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1.6.6 การเอาใจใส่ (Empathy) หมายถึง การดูแลและความใส่ใจผู้รับบริการเป็นรายบุคคล
ของพนักงานที่ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต (Phuket International Airport: HKT/VTSP) โดยรวม
ถึงความพยายามที่จะเข้าใจความต้องการของผู้โดยสารชาวต่างชาติ ส าหรับงานวิจัยชิ้น หมายถึง การ
เอาใจใส่ (Empathy) ของท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต (Phuket International Airport: HKT/
VTSP) ในมุมมองหรือเจตคติของผู้โดยสารชาวต่างชาติที่ใช้บริการเที่ยวบินระหว่างประเทศผ่านทาง
อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ (International Passenger Terminal) ที่ท่าอากาศยานนานาชาติ
ภูเก็ต (Phuket International Airport: HKT/VTSP) เท่านั้น 

1.6.7 ความเป็นรูปธรรม/สัมผัสได้ (Tangibles) หมายถึง ลักษณะของสิ่งอ านวยความ
สะดวกทางกายภาพ เครื่องมืออุปกรณ์ บุคากร ช่องทางในการสื่อสาร รวมไปถึงความสะอาดเรียบร้อย
ของตัวพนักงานที่ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต (Phuket International Airport: HKT/VTSP) ใน
มุ ม ม อ ง ห รื อ เ จ ต ค ติ ข อ ง ผู้ โ ด ย ส า ร ช า ว ต่ า ง ช า ติ   ส า ห รั บ ง า น วิ จั ย ชิ้ น นี้  ห ม า ย ถึ ง 
ความเป็นรูปธรรม/สัมผัส (Tangibles) ของการบริการของท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต (Phuket 
International Airport: HKT/VTSP) ในมุมมองของผู้โดยสารชาวต่างชาติที่ใช้บริการเที่ยวบินระหว่าง
ประเทศผ่ านทางอาคารผู้ โ ดยสารระหว่างประเทศ ( International Passenger Terminal) 
ที่ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต (Phuket International Airport: HKT/VTSP) เท่านั้น 

1.6.8 ความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัย (Safety & Security) หมายถึง 
ภาวะที่แสดงถึงความความปราศจากภัย อันตราย อาชญากรรม ผ่านมาตรการรักษาความความ
ปลอดภัยอากาศยาน (Airport Security) ในบริเวณเขตหวงห้าม อันประกอบด้วยด่านตรวจคนเข้า
เมือง ด่านศุลกากร และด่านตรวจรักษาความปลอดภัย ภายใต้แนวคิดเกี่ยวกับความปลอดภัย  
ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต (Phuket International Airport: HKT/VTSP) ส าหรับงานวิจัยชิ้นนี้ 
หมายถึง ความปลอดภัย (Safety & Security) ของการบริการของท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต 
(Phuket International Airport: HKT/VTSP) ในมุมมองหรือเจตคติของผู้โดยสารชาวต่างชาติที่ 
ใช้บริการเที่ยวบินระหว่างประเทศผ่านทางอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ( International 
Passenger Terminal)  ที่ ท่ า อ าก าศย านนานาช า ติ ภู เ ก็ ต  ( Phuket International Airport: 
HKT/VTSP) เท่านั้น 
  



10 
 

1.6.9 ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต (Phuket International Airport: HKT/VTSP) 
หมายถึง สถานที่ส าหรับจอดอากาศยานของจังหวัดภูเก็ต เพ่ือการขนส่งผู้โดยสาร ขนส่งสินค้า 
(Cargo) ซ่อมแซม บ ารุงรักษา และแวะพักอากาศยาน โดยสามารถจ าแนกพ้ืนที่ตามการใช้งานได้เป็น 
2 ส่วน ได้แก่ ภารกิจด้านพ้ืนที่การบิน (Airside Task) และ ภารกิจด้านภาคพ้ืน (Landside Task)  
โดยมีรหัสท่าอากาศยาน (Airport Code) สองรูปแบบ ได้แก่ HKT ตามรหัสท่าอากาศยาน (Airport 
Code) ภายใต้รูปแบบของสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ ( International Air Transport 
Association: IATA) และ VTSP ตามรหัสระบุที่ตั้งท่าอากาศยาน (Airport Location Indicator) 
ภายใต้รูปแบบขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ( International Civil Aviation 
Organization: ICAO)  ส าหรับในงานวิจัยนี้ หมายถึง เฉพาะพ้ืนที่บริเวณภารกิจด้านภาคพ้ืน 
(Landside Task) ของอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ( International Passenger Terminal) 
แห่งใหม่ที่เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ ในวันศุกร์ที่ 16 กันยายน ปี พ.ศ.2559 ณ ท่าอากาศยาน
นานาชาติภูเก็ต (Phuket International Airport: HKT/VTSP) (กองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ภูเก็จ
อันดามันนิวส์, 2559, 1-15 กันยายน; บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) (ทอท.), 2559, 16 
กันยายน) เท่านั้น 

1.6.10 ผู้โดยสาร (Passenger) หมายถึง ผู้รับบริการชาวต่างชาติ ผ่านวิธีการจ าแนกโดย
สัญชาติ (Nationality Classification) หากแต่ไม่ได้จ าแนกโดยเชื้อชาติ (Race) หรือชาติพันธ์ 
(Ethnicity/Ethnos) กล่าวคือ ผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือสัญชาติไทย (Non Thai Nationality Passenger) 
หรือถือมากกว่าหนึ่งสัญชาติ  (Dual Nationality/Multinationality/Multi Citizenship) ที่หนึ่ง 
ในนั้นเป็นสัญชาติไทย (Thai Nationality/Thai Citizenship) โดยไม่ได้ใช้หนังสือเดินทางไทย 
(Thai Passport) ในการเดินทางครั้งดังกล่าวที่ใช้บริการเที่ยวบินระหว่างประเทศ (International 
Flight)  ผ่ านทางอาคารผู้ โ ดยสารระหว่ างประ เทศ ( International Passenger Terminal) 
ที่ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต (Phuket International Airport: HKT/VTSP) เท่านั้น 

 



บทท่ี 2 
 

แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
การวิจัยเรื่อง “แนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริการของท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต 

(Service Quality Improvement Guidelines of Phuket International Airport)” ผู้ วิ จั ย ได้ ใ ช้
แนวคิด ทฤษฎี วรรณกรรมปริทัศน์ ตลอดจนผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นแนวทางในการวิจัย ดังนี้ 

2.1  ความรู้เกี่ยวกับท่าอากาศยาน 
2.1.1  ความหมายของท่าอากาศยาน 
2.1.2  การให้บริการของท่าอากาศยาน 
2.1.3  การบริหารงานท่าอากาศยาน 

2.2  แนวคิดเก่ียวกับการบริการ 
2.2.1  ความหมายของการบริการ 
2.2.2  ความส าคัญของการบริการ 
2.2.3  คุณลักษณะเฉพาะของการบริการ 

2.3  แนวคิดเก่ียวกับคุณภาพการบริการ 
2.3.1  ความหมายของคุณภาพการบริการ 
2.3.2  ความส าคัญของคุณภาพการบริการ 
2.3.3  มิติคุณภาพในการบริการ 
2.3.4  ล าดับความส าคัญในการประเมินคุณภาพการบริการ 

2.4  ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต     
2.5  บริบทองค์กรและการพัฒนาคุณภาพการบริการของท่าอากาศยานนานาชาติ

ภูเก็ต 
2.5.1  บริบทองค์กรของท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต 
2.5.2  บริบทการพัฒนาของท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต 

2.6  ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
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2.1 ความรู้เกี่ยวกับท่าอากาศยาน (Airport Concept) 

2.1.1 ความหมายของท่าอากาศยาน 
ท่าอากาศยาน (Airport) มีความหมายตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2546 

โดยราชบัณฑิตยสภา (2546) ได้ให้นิยามไว้ว่า หมายถึง สถานที่ส าหรับเครื่องบิน/อากาศยานขึ้นลง 
ประกอบด้วยลานจอดเครื่องบิน/อากาศยาน ลู่เครื่องบิน/อากาศยานขึ้นลง โรงเก็บอุปกรณ์การบิน 
หอบังคับการบิน ที่ท าการของเจ้าหน้าที่ และที่พักผู้โดยสารเข้าออก เป็นต้น  โดยมีภาษาพูด หรือ 
ภาษาปาก ว่า สนามบิน 

พจนานุกรมแต่ละส านักได้ให้ค านิยามของท่าอากาศยาน (Airport) ไว้ดังนี้ 
ท่าอากาศยาน (Airport) หมายถึง สนามบิน  สถานที่ส าหรับจอด และขึ้นลงของเครื่องบิน/

อากาศยาน รวมทัง้บริการด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง (Dangrojana, 2010) 
นอกจากนี้พระราชบัญญัติการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย ปี พ.ศ. 2522 ได้ให้ค าจ ากัด

ความของกิจการท่าอากาศยานไว้ว่า หมายถึง กิจการจัดตั้งท่าอากาศยาน การให้บริการในลานจอด
อากาศยาน การให้บริการช่างอากาศและการให้บริการต่าง ๆ เกี่ยวกับอากาศยาน ผู้ประจ าเจ้าหน้าที่
สินค้าพัสดุภัณฑ์ ผู้ โดยสาร และลูกจ้างของผู้ประกอบการธุรกิจในการเดินอากาศ รวมถึงการ
ให้บริการ/สิ่งอ านวยความสะดวกอันเกี่ยวเนื่อง/ต่อเนื่องกับกิจการดังกล่าว (บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา, 
2548) 
 
 2.1.2 การให้บริการของท่าอากาศยาน 
 ท่าอากาศยานเป็นหนึ่งในระบบขนส่งที่มีส่วนช่วยในการอ านวยความสะดวก รวมถึงมีส่วน
ช่วยในการพัฒนาเศรษฐกิจเป็นอย่างมากทางหนึ่ง โดยสามารถจ าแนกบทบาทการให้บริการของ 
ท่าอากาศยานได้เป็น 2 ด้าน ตามตารางท่ี 2.1 
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ตารางท่ี 2.1  บทบาทการให้บริการทางอากาศของท่าอากาศยาน 
 

บทบาทด้านการขนส่งผู้โดยสาร บทบาทด้านการขนส่งสินค้า 

- เปรียบเสมือนประตูเข้า/ออกสู่ประเทศของ
นักท่องเที่ยว จึงต้องมีการบริการอย่างมีคุณภาพ
และอ านวยความสะดวกเพ่ือก่อให้เกิดความ
ประทับใจ อยากเข้ามาท่าองเที่ยวในประเทศนั้น 
- ช่วยให้ผู้โดยสารและยวดยานพาหนะในการ
ขนส่ ง ผู้ โ ด ยสาร ได้ รั บคว ามสะดวกสบาย 
เนื่องจากเป็นศูนย์กลางรวบรวมผู้โดยสารที่มา 
ใช้บริการ 
- พัฒนาระบบการขนส่งผู้โดยสารมาอยู่บริเวณ
เดียวกัน ท าให้เกิดการประหยัด 
- เพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่
ท่าอากาศยาน  เนื่องจากมีสิ่งอ านวยความสะดวก
ต่าง ๆ ไว้ให้บริการแก่เจ้าหน้าที่ 
- ลดปัญหาอัตราความเข้มข้นของมลภาวะ/
มลพิษทางเสียงของอากาศยานโดยสารไม่ให้ 
รบกวนดังมากเกินไป 

-  เ พ่ิมประสิทธิภาพในการขนถ่ายสินค้า 
อันเนื่องมาจากระบบการออกแบบที่เหมาะสม
ส าหรับการขนถ่ายสินค้าขึ้น/ลงจากอากาศ
ยาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งอากาศยานบรรทุก
ขนาดใหญ่ ส่งผลให้การขนถ่าย การแยก 
รวมถึงการกระจายสินค้าเป็นไปอย่างคล่องตัว 
- พัฒนาระบบการขนส่ง การกระจาย รวมถึง
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้า 
- ประหยัดทรัพยากรในการขนถ่าย กระจาย 
รวมถึงกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการขนส่งสินค้า 
- ลดอุบัติเหตุและความเสี่ยง เนื่องจากการ 
มีสิ่ งอ านวยความสะดวกให้แก่ เจ้าหน้าที่
พอควรก่อให้เกิดความสามารถในการควบคุม
และจัดสรรเวลาปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
ได้อย่างเหมาะสม 
- ลดปัญหาอัตราความเข้มข้นของมลภาวะ/
มลพิษทางเสียงของอากาศยานบรรทุกขนาด
ใหญ่ไม่ให้ดังรบกวนมากเกินไป 

  
แหล่งที่มา:  บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา (2548). 
 
 กล่าวโดยสรุปคือท่าอากาศยานมีบทบาทในการอ านวยความสะดวกโดยสามารถจ าแนก 
ได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ ได้แก่ บทบาทด้านการขนส่งผู้โดยสารและบทบาทด้านการขนส่งสินค้า 
ส าหรับงานวิจัยชิ้นนี้ มุ่งศึกษาไปที่บทบาทด้านการให้บริการของท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตใน
บทบาทด้านการให้บริการขนส่งผู้ โดยสารชาวต่างชาติที่ใช้บริการเที่ ยวบินระหว่างประเทศ 
ผ่านกระบวนการส่งมอบบริการอย่างมีคุณภาพ 
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2.1.3  การบริหารงานท่าอากาศยาน 
 การบริหารงานท่าอากาศยาน (Airport Management) มีความส าคัญมากส าหรับกิจการ 
ท่าอากาศยาน กล่าวคือ เป็นงานที่มีรายละเอียดหลายด้าน กอปรกับความซับซ้อนของการด าเนินงาน  
จึงต้องอาศัยองค์ความรู้และประสบการณ์รวมถึงการศึกษาถึงความต้องการของผู้โดยสารมาเป็น
ส่วนประกอบในการด าเนินให้ลุล่วงอย่างมีคุณภาพการบริการ โดยระบบการบริหารงานท่าอากาศยาน
สามารถจ าแนกได้ 2 ลักษณะงาน บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา (2548) ประกอบด้วย 
  2.1.3.1 ภารกิจด้านพื้นที่การบิน (Airside Task) ผู้บริหารงานท่าอากาศยานต้อง
มีความรู้ความสามารถทางการบริหารรวมทั้งความรู้เกี่ยวกับการขนส่งทางอากาศ เศรษฐศาสตร์และ
ระเบียบกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของทางราชการ ภารกิจหลักด้านที่ผู้บริหารงานท่าอากาศยานต้องรับผิดชอบ 
ได้แก่ ดูแลการด าเนินงานเกี่ยวกับการบริการด้านการบินให้มีประสิทธิภาพและปลอดภัย รวมถึงสิ่ง
อ านวยความสะดวกต่าง ๆ ด้วย  ในการนี้ทางผู้บริหารท่าอากาศยานต้องประสานความร่วมมือกับ
ตัวแทนองค์กรธุรกิจการบินเชิงพาณิชย์ /สายการบิ นที่ประจ า  ณ ท่าอากาศยานแห่งนั้น 
รวมถึงรับผิดชอบเกี่ยวกับการวางแผนบ ารุงรักษาทางวิ่งและทางขับ หลุมจอดอากาศยาน รั้ว ระบบ
ไฟฟ้า เครื่องช่วยการเดินอากาศภาคพ้ืนดิน เครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับอาคารด้านพ้ืนที่ 
การบินด้วย 
  2.1.3.2 ภารกิจด้านภาคพื้น (Landside Task)  เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบ
ของผู้บริหารงานท่าอากาศยานนอกเหนือจากการปกครองดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา และบริหารงานตาม
อ านาจหน้าที่ปกติให้ด าเนินการไปได้ด้วยดีแล้ว ผู้บริหารงานท่าอากาศยานยังต้องตรวจสอบดูแล
ผู้โดยสาร สินค้า และไปรษณียภัณฑ์ที่มาใช้บริการ ณ ท่าอากาศยาน  นอกจากนั้นยังมีหน้าที่สร้าง
ความสัมพันธ์กับภาคพ้ืนต่าง ๆ ภาคีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและจ าเป็นต่อการบริหารของท่าอากาศยาน 
เช่น กิจการเช่าสถานที่เพ่ือท าร้านค้า ร้านอาหาร ภัตตาคาร และอ่ืน ๆ ในท่าอากาศยาน  รวมทั้งต้อง
สร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่เข้ามาด าเนินการและ/หรือใช้บริการ ณ ท่าอากาศยาน เช่น 
เจ้าหน้าที่อุตุนิยมวิทยา ตรวจคนเข้าเมือง ศุลกากร เป็นต้น รวมถึงต้องท าความสนิทสนมกับชุมชนที่
อยู่บริเวณรอบ ๆ ท่าอากาศยานด้วย 
 กล่าวโดยสรุปคือ ระบบการบริหารงานของท่าอากาศยานประกอบด้วย 2 ส่วนงาน ได้แก่ 
ภารกิจด้านพ้ืนที่การบิน (Airside Task) และ ภารกิจด้านภาคพ้ืน (Landside Task) โดยส าหรับ
งานวิจัยนี้มุ่งเน้นศึกษาถึงคุณภาพในการบริการของระบบการบริหารภารกิจด้านภาคพ้ืน (Landside 
Task) ของท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต (Phuket International Airport: HKT/VTSP) 
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2.2 แนวคิดเกี่ยวกับการบริการ (Service Concept) 

 ในปัจจุบันคุณภาพการบริการนับเป็นปัจจัยหนึ่งในการสร้างความสามารถในการแข่งขันให้แก่
องค์กรที่ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าลักษณะทางกายภาพเฉพาะสิ่งที่จับต้องหรือสัมผัสได้ของสินค้า/บริการ  
เป็นลักษณะทางนามธรรมที่บ่งบอกถึงความมีประสิทธิภาพขององค์กรในการสร้างความประทับใจ
สูงสุดให้แก่ผู้ใช้บริการ ซึ่งในการบริหารท่าอากาศยานก็เช่นเดียวกัน ล้วนแล้วแต่มีความจ าเป็นอย่าง
ยิ่งในการพัฒนาคุณภาพการบริการอย่างต่อเนื่อง  
 
 2.2.1 ความหมายของบริการ        

บริการ (Service) มีความหมายตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2546 โดยราช
บัณฑิตยสภา (2546) ได้ให้นิยามไว้ว่า ถ้าเป็นค านามจะมีลักษณะเป็นอาการนาม หมายถึง การปฏิบัติ
รับใช้ การให้ความสะดวกต่าง ๆ เช่น ให้บริการ ใช้บริการ ซึ่งหากเป็นค ากริยา หมายถึง ปฏิบัติรับใช้ 
ให้ความสะดวกต่าง ๆ เช่น ร้านนี้บริการลูกค้าดี โดยสรุปรวมได้ว่ากระบวนการกิจกรรมในการส่งมอบ
บริการจากผู้ให้บริการไปยังผู้รับบริการหรือผู้ใช้บริการในด้านนั้น ๆ 

โดยพจนานุกรมส านักอ่ืนได้ให้ค านิยามของการบริการ (Service) ไว้ดังนี้ 
บริการ (Service) ถ้าเป็นค านาม หมายถึง การรับใช้ การบริการ การบริการลูกค้า การเสริฟ

อาหาร การบ ารุงรักษา หน่วยงานสาธารณูปโภค (Dangrojana, 2010) ระเบียบการที่บ ารุงความสุข
ของประชาชน หิตประโยชน์ การเดินทางไปมา (รถ เรือ อากาศยาน ฯลฯ) (Jumsai, 1968) ซ่ึงหาก
เป็นค ากริยา หมายถึง รับใช้ (Jumsai, 1968) ดูแลลูกค้า บ ารุงรักษา (Dangrojana, 2010) 

นอกจากนี้ ได้มีนักวิชาการและผู้วิจัยหลายท่านให้ค านิยามของการบริการ (Service) ดังนี้ 
Kotler (1997); Kotler and Armstrong (1997) เป็นการกระท า/กิจกรรมที่ไม่สามารถจับ

ต้องได ้(Intangible) รวมถึงไม่สามารถถ่ายความเป็นเจ้าของได้ ผ่านกระบวนการน าเสนอ ส่งต่อ หรือ
ถ่ายทอดจากบุคคล/หน่วยธุรกิจหนึ่ง ซึ่งอาจกระท าร่วมกันกับสินค้า/ผลิตภัณฑ์/บริการที่สามารถจับ
ต้องได้ (Tangible) 

ชัยสมพล ชาวประเสริฐ (2547) กล่าวว่า การบริการ (Service) หมายถึง กิจกรรมของ
กระบวนการส่งมอบสินค้าที่ไม่มีตัวตน (Intangible Goods) ของธุรกิจให้กับผู้รับบริการ โดยสินค้า 
ที่ไม่มีตัวตนนั้นจะต้องตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการจนน าไปสู้ความพึงพอใจได้ 
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สมิต สัชฌุกร (2550) การบริการเป็นการปฏิบัติงานที่กระท าหรือติดต่อและเกี่ยวข้องกับ
ผู้ใช้บริการ การให้บุคคลต่าง ๆ ได้ใช้ประโยชน์ในทางใดทางหนึ่ง ทั้งด้วยความพยายามใด ๆ  
ด้วยวิธีการหลากหลาย ในการท าให้คนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้รับคาวมช่วยเหลือ รวมไปถึงการอ านวย 
ความสะดวก การสนองความต้องการขิงผู้ใช้บริการ  การบริการจึงสามารถด าเนินการได้หลากหลาย
วิธี  โดยที่จุดส าคัญคือเป็นการช่วยเหลือและอ านวยประโยชน์ให้แก่ผู้ใช้บริการ 

สมชาย กิจยรรยง (2555) การช่วยเหลือ/อนุเคราะห์/อ านวยความสะดวก หรือการท า
กิจกรรมเพื่อผู้อื่นตามหน้าที่การงาน 

สิทธิชัย ศรีเจริญประมง (2556) การบริการ (Service) หมายถึง กระบวนการและกิจกรรม
ของมนุษย์ที่เกิดมาจากใจของผู้ให้บริการ ซึ่งเปี่ยมไปด้วยความปรารถนาดี ความมีน้ าใจดี ต้องกา ร
ช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการเพ่ือให้ได้รับความสะดวกสบาย ซึ่งกระบวนการหรือ
กิจกรรมนั้น ๆ ไม่สามารถจับต้องได้แต่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับได้และสามารถท าให้
เกิดความประทับใจหรือความพึงพอใจกับผู้รับบริการได้  ซึ่งสอดคล้องกับที่กนกกาญจน์ ปานเปรม 
(2557) กล่าวว่า การบริการ (Service) คือ การปฏิบัติ การรับใช้ การให้ความสะดวกของผู้ส่งมอบ
บริการไปยังผู้รับบริการ โดยการกระท าเหล่านั้นเป็นสิ่งที่ไม่มีตัวตน ไม่สามารถจับต้องได้ เกิดขึ้นแล้ว
ไม่สามารถเก็บไว้ได้ การบริการจึงมีหลักที่ต้องค านึงถึง คือ ต้องสอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้รับบริการ การบริการต้องสร้างความพึงพอใจและตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ  
การบริการต้องปฏิบัติด้วยกระบวนการที่ถูกต้อง สมบูรณ์ และเหมาะสมกับสถานการณ์ มีความ
รวดเร็ว และการบริการต้องไม่เกิดผลเสียกับบุคคลอ่ืน 
 

2.2.2 ความส าคัญและหลักการของการบริการ 
ชัยสมพล ชาวประเสริฐ (2547)  ได้พิจารณาความส าคัญของการบริการ (Service) 

ตามความหมายของค าส าคัญต่าง ๆ โดยที่ผู้วิจัยได้สรุปในมิติที่เกี่ยวข้องกับการบริการของท่าอากาศ-
ยานในตอนท้ายของแต่ละข้อ ดังนี้ 
  2.2.2.1 กิ จกรรมของกระบวนการส่ งมอบ ( Delivery Activity)  หมายถึ ง  
การด าเนินการ/การกระท า (Performance) ใด ๆ ของธุรกิจให้บริการอันเป็นผลให้ผู้รับบริการได้รับ
การตอบสนองคล้องไปตามความต้องการ ซึ่งยกตัวอย่างในมิติของวิจัยนี้ เช่น การที่ผู้โดยสารซึ่งมี
สถานะเป็นลูกค้าใช้บริการท่าอากาศยาน สิ่งที่ผู้โดยสารต้องการ คือ สภาวะการเดินทางที่ปลอดภัย
รวมถึงความสะดวกสบายในช่วงกระบวนการต่าง ๆ ก่อนการโดยสารอากาศยาน (Boarding) รวมถึง
กระบวนการหลังจากการลงจากอากาศยาน ดังนั้นกิจกรรมกระบวนการส่งมอบบริการก็คือจะต้อง
ตอบสนองความต้องการข้างต้นของผู้โดยสาร 
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  2.2.2.2 สินค้าไม่มีตัวตน (Intangible Good) หมายถึง “การบริการ (Service)” 
ซึ่งเกิดจากกิจกรรมของกระบวนการส่งมอบ ซึ่งยกตัวอย่างสินค้าที่ไม่มีตั วตนของท่าอากาศยาน เช่น 
ความปลอดภัย การให้ข้อมูล การให้บริการต่าง ๆ เป็นต้น ตั้งแต่การเข้าถึงท่าอากาศยาน กระบวนการ
ส่งมอบสินค้าท่ีไม่มีตัวตนในระหว่างที่อยู่ภาคพ้ืน (Ground) จนถึงการโดยสารอากาศยาน (Boarding) 
รวมไปถึงกระบวนการหลังการใช้บริการอากาศยาน เช่น กระบวนการผ่านการด่านตรวจคนเข้าเมือง 
(Immigration) การรับสัมภาระ (Baggage Claim) เป็นต้น 
  2.2.2.3 ความจ าเป็นและความต้องการของผู้รับบริการ (Customer Need and 
Want) ซึ่ง ชัยสมพล ชาวประเสริฐ (2547) ; ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2541) ได้ให้นิยามไว้ว่า 
หมายถึง ความจ าเป็น รวมถึงความต้องการที่ลูกค้าคาดหวังที่จะได้บริการนั้น ๆ มาตอบสนองความพึง
ปรารถนา ยกตัวอย่างในมิติของการบริการของท่าอากาศยาน เช่น การที่ผู้โดยสาร (ลูกค้า) ที่นับถือ
ศาสนาอิสลามมีความจ าเป็นและประสงค์ที่จะประกอบพิธีละหมาดขณะที่อยู่ที่ท่าอากาศยาน 
ซ่ึงท่าอากาศยานดังกล่าวมีห้องละหมาด (Prayer Room) ซึ่งเป็นสถานที่ที่จัดเตรียมไว้ส าหรับ
ผู้โดยสารกลุ่มดังกล่าว เป็นต้น 
  2.2.2.4 ความพึงพอใจ (Customer Satisfaction) หมายถึง การที่ลูกค้าได้รับการ
บริการที่ตอบสนอบสนองความต้องการของตนได้ ซึ่งในมิติการบริการของท่าอากาศยานก็คือการที่ 
ท่าอากาศยานมีการส่งมอบบริการที่สอดคล้องตามความจ าเป็นและความต้องการของผู้โดยสาร 
  โดยสมิต สัชฌุกร (2552) ได้อธิบายเกี่ยวกับหลักการทั่วไปของการบริการที่ 
ควรค านึงถึงสอดคล้องตรงความต้องการของผู้รับบริการ กล่าวคือ การให้บริการต้องค านึงถึง
ผู้รับบริการเป็นหลัก โดยต้องน าความต้องการของผู้รับบริการมาเป็นตัวก าหนดแนวทางในการ
ให้บริการ ซึ่งการบริการที่ไม่ตอบโจทย์ดังกล่าว ย่อมเป็นการบริการที่ไร้ค่า โดยที่ (1) ท าให้ผู้รับบริการ
เกิดความพอใจ กล่าวคือ การที่ท่าอากาศยานนานาชาติภู เก็ตมุ่ งพัฒนาการบริการอย่าง 
มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของผู้โดยสารที่ใช้บริการเที่ยวบินอย่างตอบโจทย์ เนื่องด้วย
คุณภาพการบริการส ารวจและประเมินผลจากความสามารถในการสร้างความพึงพอใจ/ประทับใจแก่
ผู้โดยสารเป็นหลัก (2) ปฏิบัติโดยถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ กล่าวคือ ในการบริการทุกครั้งต้องมีการ
ตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ครบถ้วน เพราะหากเกิดข้อผิดพลาดขาดตกบกพร่องแล้ว 
แม้จะมีค าขออภัย ก็ได้รับเพียงแค่ความเมตตาจากผู้โดยสาร ไม่ใช่ความพึงพอใจ/ประทับใจใน
คุณภาพการให้บริการของท่าอากาศยานานาชาติภูเก็ต (3) เหมาะสมแก่สถานการณ์ กล่าวคือ ในการ
ให้บริการแก่ผู้โดยสารของท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตต้องมีการพิจารณาถึงเหมาะควร ความเร่งรีบ
ของผู้โดยสาร และตอบสนองให้รวดเร็วอย่างมีคุณภาพด้วย (4) ไม่ก่อผลเสียแก่บุคคล/ภาคีอ่ืน 
กล่าวคือ ในการให้บริการในลักษณะใดก็ตามของท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตจะต้องพิจารณาโดย
รอบคอบรอบด้าน จะมุ่งค านึงแต่ประโยชน์ที่จะเกิดแก่ผู้โดยสารขององค์กรเท่านั้นไม่เป็นการเพียงพอ 
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หากแต่ต้องค านึงถึงผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่าย รวมถึงสังคมและสิ่งแวดล้อม จึงควรยึดหลักในการให้บริการ
ให้ผู้โดยสารอย่างมีคุณภาพโดยไม่ท าให้เกิดผลกระทบหรือความเสียหายแก่บุคคล/ภาคีอ่ืน ๆ ด้วย 
 

2.2.3  คุณลักษณะเฉพาะของการบริการ 
นอกจากนิยามและความส าคัญข้างต้นของการบริการแล้ว การบริการเป็นที่ มีคุณลักษณะ

เฉพาะตั วด้ วย เช่นกัน  โดยได้มีนั กวิ ชาการหลายท่ าน อันได้ แก่  Zeithamal, Berry, and 
Parasuraman (1996, April); Payne (1993); ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ (2546); ฉลองศรี พิมลสมพงศ์ 
(2546) ได้จ าแนกคุณลักษณะเฉพาะของการบริการด้านต่าง ๆ ได้ 5 คุณลักษณะ โดยที่ผู้วิจัยได้สรุป
ในมิติท่ีเกี่ยวข้องกับการบริการของท่าอากาศยานในตอนท้ายของแต่ละข้อ ดังต่อไปนี้ 
  2.2.3.1 ความไม่มีตัวตน (Intangible)  
  2.2.3.2 ความแยกจากกันไม่ได้ระหว่างผู้ให้และผู้รับบริการ (Inseparability)  
  2.2.3.3 การเก็บรักษาไม่ได้ (Perishability)  
  2.2.3.4 ความไม่แน่นอนของความต้องการ (Fluctuating Demand)  
  2.2.3.5 ความแตกต่างของบริการในแต่ละครั้ง (Variability/Heterogeneity) 

 
2.3 แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพการบริการ (Service Quality Concept) 

 ในปัจจุบันคุณภาพการบริการนับเป็นปัจจัยหนึ่งในการสร้างความสามารถในการแข่งขันให้แก่
องค์กรที่ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าลักษณะทางกายภาพเฉพาะสิ่งที่จับต้องหรือสัมผัสได้ของสินค้า/บริการ 
เป็นลักษณะทางนามธรรมที่บ่งบอกถึงความมีประสิทธิภาพขององค์กรในการสร้างความประทับใจ
สูงสุดให้แก่ผู้ใช้บริการ  ซึ่งในการบริหารท่าอากาศยานก็เช่นเดียวกัน ล้วนแล้วแต่มีความจ าเป็นอย่าง
ยิ่งในการพัฒนาคุณภาพการบริการอย่างต่อเนื่อง   
 
 2.3.1 ความหมายของคุณภาพการบริการ (Service Quality Definition) 

Cheung and Law (1998) ; Johnston (1995) คุณภาพการบริการ (Service Quality) 
หมายถึง การบริการที่เป็นเลิศ (Excellence Service) ตรงกับความต้องการหรือเหนือความต้องการ
ของลูกค้าจนท าให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ (Customer Satisfaction) และเกิดความจงรักภักดี 
(Customer Loyalty) สอดคล้องกับที่ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ (2546) ได้กล่าวไว้ว่าบริการที่ดีเลิศตรงกับ
กับความต้องการ อันหมายถึงสิ่งที่ลูกค้าต้องการ/คาดหวังที่จะได้รับการตอบสนองอย่างมีคุณภาพ 
โดยคุ้มค่า คุ้มราคา คุ้มเวลา  



19 
 
 2.3.2 มิติคุณภาพการบริการ (Service Quality Dimension) 
 คุณภาพการบริการ (Service Quality) เป็นกระบวนการในการส่งมอบบริการจาก 
ผู้ให้บริการไปยังผู้รับบริการอย่างมีคุณภาพโดยมุ่งหวังให้ผู้ รับบริการเกิดความพึงพอใจสูงสุด 
ซึ่งแนวคิดในการประเมินคุณภาพการบริการจากพ้ืนฐานการับรู้และมุมมองของผู้รับบริการนั้นมีเกณฑ์ 
ปัจจัย หรือมิติในการประเมินอยู่หลายด้าน ทว่ามิติเกี่ยวกับคุณภาพการบริการ (Service Quality) 
ที่เป็นที่รู้จักและได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายส าหรับการประเมินคุณภาพการบริการ (Service 
Quality) ในการตลาดเชิงอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ ได้แก่ ตัวแบบ SERVQUAL Model 
อันเป็นผลงานของ Parasuraman, Zeithamal, and Berry (1990); (Zeithamal, Parasuraman, 
& Berry, 1990)  โดยมีรูปแบบการวิจัยตามตารางที่ 2.1   
 
ตารางท่ี 2.2  รูปแบบการวิจัยของตัวแบบ SERVQUAL 

ชื่อผู้วิจัย ปี ชื่อเรื่อง รูปแบบ 
ในการ 

โจทย์ในการวิจัย 

Parasuraman, 
Zeithaml 

and 
 Berry 

1983 
- 

1990 

การส่งมอบ
คุณภาพการ
บริการผ่าน

แนวคิดความ
คาดหวังและการ
รับรู้ในมุมมอง
ของผู้รับบริการ

(Delivery 
Quality 
Service: 

Balancing 
Customer 
Perception 

and 
Expectation) 

วิธีวิจัยเชิง
ส ารวจ 

(Survey 
Research 
Approach) 

-  คุณภาพการบริการคืออะไร  
   (What is the Service  
    Quality?) 
-  ปัจจัยสาเหตุให้เกิดปัญหา  
   คุณภาพการบริการคืออะไร  
   (What Causes Service  
   Quality Problem? 
-  องค์กรจะสามารถจัดการ 
   ในการแก้ปัญหา รวมถึง 
   การพัฒนาคุณภาพการบริการ 
   ได้อย่างไร  
   (What can Organization  
   Do to Solve  
   these Problems and 
   Improve their Service?)  

แหล่งที่มา:   Parasuraman et al. (1990); Zeithamal et al. (1990); กนกกาญจน์ ปานเปรม 
(2557).  
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 จากรูปแบบการวิจัยในตารางที่  2.1 Parasuraman et al. (1990) ; Zeithamal et al. 
(1990) ได้ก าหนดมิติคุณภาพการบริการ (Dimension of Service Quality) ในการเป็นเกณฑ์ชี้วัดไว้ 
10 ด้าน อันประกอบด้วย 
  มิติที่ 1 ความเป็นรูปธรรม/สัมผัสได้ (Tangibles) หมายถึง ลักษณะทางกายภาพที่
ปรากฏให้เห็นหรือจับต้องได้ในการบริการ เช่น สถานที่ สิ่งอ านวยความสะดวก การตกแต่งภายใน
และภายนอก เครื่องมืออุปกรณืท่ีใช้ในการประกอบการ บุคลากร การแต่งกายของบุคลากร เป็นต้น 
  มิติที่ 2 ความเชื่อถือไว้วางใจ (Reliability) หมายถึง ความสามารถในการน าเสนอ
การบริการหรือผลิตภัณฑ์ที่สามารถท าให้ผู้รับบริการเกิดความรู้สึก 
  มิติที่ 3 การตอบสนองความต้องการ (Responsiveness) คือ ความพร้อม ความ
ตั้งใจและความกระตือรือร้นของพนักงานที่จะให้บริการอย่างเต็มที่และทันทีทันใด 
  มิติที่ 4 ความสามารถ ในการบริ การ  ( Competence)  หมายถึ ง  ความรู้  
ความสามารถในการปฏิบัติงานบริการที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  มิติที่ 5 อัธยาศัยไมตรี (Courtesy) หมายถึง ความสุภาพ ความมีอัธยาศัยไมตรี การ
ให้เกียรติและการค านึงถึงความรู้สึกของลูกค้า ความเป็นมิตรของพนักงาน รวมถึงการดูแลและ 
ค านึงถึงทรัพย์สินของลูกค้า 
  มิติที่ 6 ความน่าเชื่อถือ (Credibility) ได้แก่ ชื่อเสียงขององค์กรและความสามารถ
ของผู้ให้บริการในการสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้าหรือผู้รับบริการด้วยความซื่อตรงและสุจริตโดย 
ค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้า 
  มิติที่ 7 ความมั่นคงปลอดภัย (Security) หมายถึงการบริการที่ส่งมอบให้ลูกค้าต้อง 
ปราศจากอันตราย ความเสี่ยงหรือปัญหาต่างๆ ทั้งในด้านร่างกาย ทรัพย์สิน รวมถึงการรักษาความ
เป็นส่วนตัวและความลับของลูกค้า 
  มิติที่ 8 การเข้าถึงการบริการ (Access) หมายถึง การติดต่อเข้ารับบริการเป็นไปได้ 
โดยง่าย สะดวกและไม่ยุ่งยาก 
  มิติที่ 9 การติดต่อสื่อสาร (Communication) หมายถึง ความสามารถในการสื่อ
ความหมายอธิบายให้ข้อมูลลูกค้าด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายและถูกต้องชัดเจน พร้อมทั้งการยอมรับฟัง
ความคิดเห็นและความต้องการของลูกค้า 
  มิติที่ 10 ความเข้าใจในลูกค้าหรือผู้รับบริการ (Understanding/Knowing the 
Customer) คือ การเข้าใจความต้องการของลูกค้า การเรียนรู้ความต้องการส่วนตัว การให้ความสนใจ
ลูกค้าเป็นรายบุคคล และการสามารถจดจ าลูกค้าประจ าได ้
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  ต่อมาตัวแบบในการประเมินคุณภาพการบริการ SERVQUAL Model ได้มีการศึกษา
ทดสอบซ้ าโดยวิธีการสัมภาษณ์แบบกลุ่ม (Group Interview) จ านวน 12 กลุ่ม ได้ค าตอบจากการ
สัมภาษณ์จ านวน 97 ค าตอบ หลังจากนั้นได้มีการจับกลุ่มที่แสดงถึงคุณภาพการบริการเหลือจ านวน 
10 กลุ่ม โดยแบบประเมินคุณภาพ SERVQUAL Model ได้ถูกจ าแนกย่อยออกเป็น 2 ส่วนหลัก ได้แก่ 
(1) แบบสอบถามที่ใช้วัดเจตคติเกี่ยวกับความคาดหวังต่อบริการ และ (2) การประเมินคุณภาพระดับ
คุณภาพบริการภายหลังการได้รับบริการ ในส่วนของกระบวนการแปลผลการประเมินคุณภาพการ
บริการ SERVQUAL Model ใช้การน าผลคะแนนการจากข้อ (2) ลบด้วยผลคะแนนจากข้อ (1) กอปร
กับการน าสถิติมาเป็นเครื่องมือในการค านวณเพ่ิมเติม  รวมไปถึงการทดสอบความน่าเชื่อถือ 
(Reliability) และความเท่ียงตรง (Validity) พบว่าแบบประเมินคุณภาพ SERVQUAL สามารถรวมมิติ
จากเดิม 10 มิติ ให้เหลือ 5 มิต ิดังที่ปรากฏในตารางที่ 2.2  

 
ตารางท่ี 2.3  มิติคุณภาพการบริการ (Service Quality Dimension) 
 
ความเป็นรูปธรรม/สัมผัสได้ 

(Tangibles) 
 

ความน่าเชื่อถือ 
(Reliability) 

 
ด้านการตอบสนอง
(Responsiveness) 

 
ความม่ันใจ 

(Assurance) 
 
 

การเอาใจใส่ 
(Empathy) 

ลักษณะทางกายภาพ สิ่งอ านวยความสะดวก อุปกรณ์ต่าง ๆ 
บุคลากร รวมถึงเครื่องมือในการสื่อสารในการส่งมอบบริการ 
 
ความสามารถในการส่งมอบการบริการตามที่ได้ให้ค ามั่นสัญญาที่ได
ท าการประชาสัมพันธ์ไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ 
 
ความเต็มใจ กระตือรือร้นในการช่วยเหลือผู้รับบริการ รวมถึงการ
ให้บริการด้วยความพร้อมอย่างเป็นทักษะ ไมแ่สร้งท า 
 
ทั ก ษ ะ  ค ว า ม รู้ ค ว า ม ส า ม า ร ถ  ม า ร ย า ท ข อ ง ผู้ ใ ห้ บ ริ ก า ร 
รวมถึงความสามารถในการในการถ่ายทอดความไว้วางใจและความ
เชื่อมั่นให้ผู้รับบริการเชื่อถือ 
 
เป็นบทบัญญัติที่ ว่ าด้ วยการดูแลเอาใจใส่  ให้ความสนใจแก่
ผู้รับบริการเป็นรายบุคคล 

แหล่งที่มา:  Parasuraman et al. (1990); Parasuraman et al. (1985, 1988); Zeithamal et al. 
(1996, April); Zeithamal et al. (1990).  
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 2.3.3  ล าดับความส าคัญในการประเมินคุณภาพการบริการ 
 นอกเหนือจากมิติคุณภาพในการบริการที่จ าแนกเป็น 5 ด้านหลักแล้ว ในทางวิชาการได้มีการ
วิจัยล าดับความส าคัญในการประเมินคุณภาพการบริการโดยการประเมินผลตามล าดับความส าคัญ
จากเปอร์เซ็นต์ในการให้คุณค่าในมุมมองของผู้บริโภค อันเป็นประโยชน์ในการเรียงล าดับการให้
ความส าคัญในการวิจัยเกี่ยวกับคุณภาพการบริการของท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตในมุมมองของ
ผู้โดยสารที่ใช้บริการเที่ยวบินระหว่างประเทศที่อาคารผู้โดยสารแห่งใหม่ ได้แก่ (1) ความน่าเชื่อถือ 
(Reliability) (2) การตอบสนอง (Responsiveness) (3) ความมั่นใจ (Assurance) (4) การเอาใจใส่ 
(Empathy) และ (5) ความเป็นรูปธรรม/การสัมผัสได้ (Tangibles) ตามล าดับความส าคัญดังปรากฏ
ในภาพที่ 2.1 

 

 
ภาพที่ 2.1  ล าดับความส าคัญในการประเมินคุณภาพการบริการ 
แหล่งที่มา:  Zeithamal et al. (1990); Patterson (2017, September 17). 
 
 ส าหรับงานวิจัยนี้ สามารถสรุปล าดับความส าคัญเรื่องคุณภาพการบริการของท่าอากาศยาน
นานาชาติภูเก็ต (Service Quality of Phuket International Airport) ทั้ง 5 มิติ ได้ดงัต่อไปนี้ 

 มิติที่ 1 ความน่าเชื่อถือ (Reliability) หมายถึง ความสามารถในการปฏิบัติตามสัญญา
ที่ได้ท าการประชาสัมพันธ์ไว้แก่ผู้ใช้บริการได้อย่างถูกต้องและแม่นย า ประสิทธิภาพของการบริการ 
ที่น่าเชื่อถือเป็นสิ่งที่ผู้ใช้บริการคาดหวังว่าจะได้รับ กล่าวคือ การบริการจะต้องท าให้ส าเร็จอย่างตรง
เวลา มีลักษณะในการให้บริการที่เหมือนกันทุกครั้ง และปราศจากความผิดพลาดทุกครั้งที่ให้บริการ 



23 
 
ซึ่งมิติด้านความน่าเชื่อนี้เป็นปัจจัยที่ส าคัญในการก่อให้เกิดความจงรักภักดีในระยะยาว (Al-Rousan 
& Mohamed, 2010) รวมถึงเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการกลับมาใช้ซ้ า (Re-visit) มากที่สุด (นิมิต ซุ้นสั้น, 
2558) โดยส าหรับงานวิจัยชิ้นนี้หมายถึง ความน่าเชื่อถือ (Reliability) ที่ผู้โดยสารที่มีต่อการบริการ
ในการใช้บริการเที่ยวบินที่ ท่าอากาศยานนานาชาติภู เก็ต  (Phuket International Airport: 
HKT/VTSP)  

 มิติที่ 2 ด้านการตอบสนอง (Responsiveness) หมายถึง ความตั้งใจและมุ่งมั่นที่จะ
ช่วยเหลือผู้ใช้บริการและพร้อมที่จะให้บริการตลอดเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่ กล่าวคือ มิติคุณภาพการ
บริการด้านการตอบสนองของท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต (Phuket International Airport: HKT/
VTSP) ต่อผู้โดยสารที่ใช้บริการเที่ยวบินท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต (Phuket International 
Airport: HKT/VTSP)  

 มิติที่ 3 ด้านความมั่นใจ (Assurance) หมายถึง ความสามารถในการสร้างความเชื่อมั่น
ให้เกิดขึ้นกับผู้รับบริการ ผู้ให้บริการจะต้องแสดงถึงทักษะความรู้ ความสามารถในการให้บริการและ
ตอบสนองความต้องการของผู้ รับบริการด้วยความสุภาพ นุ่ มนวล มีกริยามารยาทที่ดี   
ใช้การติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและให้ความมั่นใจว่าผู้รับบริการจะได้รับบริการที่ดีที่สุด ค ามั่น
สัญญาที่ได้ประชาสัมพันธ์ไว้กับผู้รับบริการโดยในมิตินี้สามารถกล่าวรวมไปถึง ความสามารถในการ
ให้บริการของพนักงาน  ความสุภาพและเคารพผู้ ใช้บริการ  การสื่อสารกับผู้ ใช้บริการอย่าง 
มีประสิทธิภาพ และกิริยาท่าทางทั่วไปที่มาจากใจของผู้ให้บริการ กล่าวคือ เป็นมิติคุณภาพการบริการ
ด้านความมั่นใจ (Assurance) ที่ผู้ โดยสารที่มีต่อการบริการของท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต 
(Phuket International Airport: HKT/VTSP)  

 มิติที่ 4 ด้านการเอาใจใส่ (Empathy) หมายถึง การดูแลและความใส่ใจผู้รับบริการ
เป็นรายบุคคลของพนักงานที่ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต  (Phuket International Airport: 
HKT/VTSP) โดยรวมถึงความพยายามที่จะเข้าใจความต้องการของผู้โดยสารชาวต่างชาติ กล่าวคือ 
เป็นมิติด้านการเอาใจใส่ (Empathy) ของท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต (Phuket International 
Airport: HKT/VTSP) ในมุมมองหรือเจตคติของผู้โดยสารที่ใช้บริการเที่ยวบินที่ท่าอากาศยาน
นานาชาติภูเก็ต (Phuket International Airport: HKT/VTSP)  

 มิติที่ 5 ด้านความเป็นรูปธรรม/สัมผัสได้ (Tangibles) หมายถึง ลักษณะของสิ่งอ านวย
ความสะดวกทางกายภาพ เครื่องมืออุปกรณ์ บุคคล ช่องทางในการสื่อสาร รวมไปถึงความสะอาด
เรียบร้อยของตัวพนักงานที่ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต (Phuket International Airport: HKT/
VTSP) กล่าวคือ เป็นมิติคุณภาพการบริการด้านความเป็นรูปธรรม/สัมผัสได้  (Tangibles) 
ของท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต (Phuket International Airport: HKT/VTSP) ในมุมมองหรือ 
เจตคตขิองผู้โดยสาร  
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2.4 แนวคิดเกี่ยวกับความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยท่าอากาศยาน
นานาชาติภู เก็ต  (Safety & Security Concept of Phuket International 
Airport) 

 ส าหรับธุรกิจการบินแล้ว ความปลอดภัยนับเป็นปัจจัยส าคัญที่ขาดเสียไม่ได้ โดยท่าอากาศ-
ยานนานาชาติภูเก็ต (Phuket International Airport: HKT/VTSP) ได้มีการค านึงถึงปัจจัยดังกล่าว 
รวมถึงได้มีการบริหารจัดการโดยพัฒนามาตรการความปลอดภัยให้ได้รับมาตรฐานสากลเรื่อยมา 
ส าหรับความรู้ เกี่ยวกับความปลอดภัยท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต (Phuket International 
Airport: HKT/VTSP) มีดังต่อไปนี้ 
 
 2.4.1 ความหมายของความปลอดภัย 

ความปลอดภัย (Safety & Security) มีความหมายตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 
พ.ศ. 2546 โดยราชบัณฑิตยสภา (2546) ได้ให้นิยามอันเป็นค าประสมประกอบจาก 2 ค า ได้แก่ (1) 
ความ หมายถึง เรื่อง เช่น เนื้อความ เกิดความ อาการ คดีที่ฟ้องร้องกันในโรงศาล ค าน าหน้ากริยา
หรือวิเศษณ์เพ่ือแสดงสภาพ (ราชบัณฑิตยสภา , 2546) และ (2) ปลอดภัย หมายถึง พ้นภัย 
(ราชบัณฑิตยสภา, 2546)  สรุปรวมกันแล้วเป็นอาการนามแสดงสภาพ หมายถึง เกิดความพ้นภัยหรือ
อาการพ้นภัย 
 โดยพจนานุกรมส าหรับการท่องเที่ยว โรงแรม และการจัดเลี้ยง ได้ให้ค านิยาม ไว้ว่า 
ความปลอดภัย (Security & Safety) หมายถึง มาตรการป้องกัน สวัสดิการ การค้ าประกัน  
เครื่องป้องกัน (Dangrojana, 2010) โดยในมิติที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยอากาศยานมีค าศัพท์ที่มา
เป็นค าประสมจากค าศัพท์ข้างต้น ได้แก่ ความปลอดภัยอากาศยาน (Airport Security) หมายถึง 
มาตรการรักษาความปลอดภัยแก่สนามบิน เครื่องบิน/อากาศยาน และผู้โดยสาร และ เจ้าหน้าที่รักษา
ความปลอดภัย (Security Officer) (Dangrojana, 2010) 
 
 2.4.2 มาตรการความปลอดภัยท่าอากาศยานานานาชาติภูเก็ต    

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) (ทอท.) (2555) เล็งเห็นความส าคัญของมาตรการ
รักษาความปลอดภัยเป็นอย่างมากต่อท่าอากาศยานภายใต้การบริหารทั้งสิ้น 6 แห่ง อันได้แก่ 
ท่ า อ าก าศย านนานาช าติ สุ ว ร รณภู มิ  (Suvarnabhumi International Airport: BKK/VTBS) 
ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง (Don Mueang International Airport: DMK/VTBD) ท่าอากาศ-
ยานนานาชาติภูเก็ต (Phuket International Airport: HKT/VTSP) ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ 
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(Chiang Mai International Airport: CNX/VTCC) ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ (Hat Yai 
International Airport: HDY/VTSS) และท่าอากาศยานนานาชาติแม่ฟ้าหลวงเชียงราย (Mae Fah 
Luang - Chiang Rai: CEI/VTCT) (เรียงล าดับตามสถิติจ านวนเที่ยวบินและจ านวนผู้โดยสารปี พ.ศ. 
2558) (บริษทั ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) (ทอท.), 2558b) 

โดยที่องค์กรที่บริหารท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต (Phuket International Airport: 
HKT/VTSP) ได้แก่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) (ทอท.) (2555) ได้รายงานเกี่ยวกับ
มาตรการรักษาความปลอดภัยของท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต  (Phuket International Airport: 
HKT/VTSP) ไว้ว่า ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต (Phuket International Airport: HKT/VTSP) ได้
ยึดมาตรฐานในการรักษาความปลอดภัยตามมาตรฐานขององค์กรการบินพลเรือนระหว่างประเทศ 
(International Civil Aviation Organization: ICAO) ซึ่งก าหนดไว้ในภาคผนวกที่ 17 (ANNEX 17) 
เป็นมาตรฐานระหว่างประเทศสูงสุดเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยการบินพาณิชย์เพ่ือป้องกันภัย  
ที่เกิดจากการแทรกแทรงโดยมิชอบด้วยกฎหมาย (Preventive Security Measure) จึงได้ก าหนด
มาตรการรักษาความปลอดภัย ดังต่อไปนี้ 
  2.4.2.1 มาตรการรักษาความปลอดภัยพื้นฐาน อันประกอบด้วย 
                   1)  การก าหนดพ้ืนที่หวงห้าม (Security Prohibited Area) กล่าวคือ 
เพ่ือให้สอดคล้องกับระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2517 
และข้อเสนอแนะขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ( International Civil Aviation 
Organization: ICAO) จึงได้ก าหนดพ้ืนที่บางส่วนเป็นพ้ืนที่หวงห้ามเฉพาะและพ้ืนพ้ืนที่หวงห้าม
เด็ดขาด บุคคลและยานพาหนะที่จะผ่านเข้า/ออกจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ เช่น  
ต้องติดบัตรรักษาความปลอดภัย ผ่านการตรวจค้นร่างกายและสัมภาระ เป็นต้น 
   2)  การป้องกันพ้ืนที่รอบท่าอากาศยาน (Perimeter Protection) กล่าวคือ 
การระแวดระวังพ้ืนที่โดยรอบและพ้ืนที่ต่อเนื่องถือว่าเป็นภารกิจส าคัญ จึงจัดให้มีการลาดตระเวนทั้ง
โดยการเดินเท้าและรถสายตรวจ รวมทั้งมาตรการป้องกันอ่ืน ๆ เช่น ระบบโทรทัศน์วงจรปิดบริเวณ
ลานจอดอากาศยาน จั ดก าลั งประจ าลานจอดรถยนต์  ปร ะสานกับสถานี ต ารวจภู ธ ร 
ท่าฉัตรไชยจัดก าลังลาดตระเวนพื้นที่ต่อเนื่องกับท่าอากาศยาน เป็นต้น 
   3)  การป้องกันพ้ืนที่ภายในอย่างใกล้ชิด (Close Protection) กล่าวคือ 
เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าจะไม่มีการจู่โจมทางภาคพ้ืนดิน จึงจัดให้มีการรักษาการณ์พ้ืนที่ต่าง ๆ เช่น 
บริเวณจุดจอดอากาศยาน ช่องทางเข้าสู่พ้ืนที่ลานจอดอากาศยาน ห้องคัดแยกสัมภาระ พ้ืนที่จัดเก็บ
สัมภาระ ไปรษณียภัณฑ์ เป็นต้น 
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   4)  การรักษาความปลอดภัยเที่ยวบินที่มีความเสี่ยงภัยสูง (High Risk 
Flights) กล่าวคือ เมื่อรัฐ/บริษัทการบินได้ร้องขอ จึงจัดให้มีการส่งเสริมมาตรการการรักษาความ
ปลอดภัยส าหรับเที่ยวบินที่อยู่ในสถานการณ์ไม่ปลอดภัยที่มาจังหวัดภูเก็ต 
   5)  การจัดก าลังรักษาความปลอดภัย (Security Forces) กล่าวคือ การ
รักษารักษาความปลอดภัยตามข้อ 1.1-1.4 ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต (Phuket International 
Airport: HKT/VTSP) ได้ค านึงถึงความพร้อมของก าลังที่มีความคล่องตัวสูง รวมทั้งได้จัดตั้งวิทยุ
สื่อสารและอาวุธต่าง ๆ เพื่อการประสานและป้องกันภัยในท่าอากาศยานได้ทันต่อเหตุการณ์ 
  2.4.2.2 มาตรฐานการรักษาความปลอดภัยเฉพาะด้าน อันประกอบด้วย 
   1)  การตรวจค้นผู้โดยสารและสัมภาระติดตัว (Screening of Passengers 
and Cabin Baggage) กล่าวคือ ได้จัดให้มีการตรวจค้นผู้โดยสารและสัมภาระติดตัวอย่างละเอียด 
รวมทั้งจ ากัดบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เก่ียวข้องผ่านจุดตรวจค้นอย่างเด็ดขาด 
   2)  การตรวจค้นและควบคุมสัมภาระเดินทาง (Checked - Baggage) 
กล่าวคือ สัมภาระเดินทางจะได้รับการติดสัญลักษณ์ เมื่อผ่านการตรวจค้นจะถูกควบคุมจากท่าอากาศ
ยานนานาชาติภูเก็ต (Phuket International Airport: HKT/VTSP) และบริษัทสายการบิน/องค์กร
ธุรกิจการบินเชิงพาณิชย์ขณะล าเลียงไปบรรทุกในอากาศยาน 
   3)  การควบคุมผู้โดยสารที่ผ่านการตรวจค้นแล้ว (Screen - Passenger 
Control) กล่าวคือ เพ่ือป้องกันการหยิบยื่นอาวุธ/วัตถุอันตรายไปกับผู้โดยสารที่ผ่านการตรวจค้นแล้ว 
ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต (Phuket International Airport: HKT/VTSP) ก าหนดไว้ว่าจะไม่มี
การปะปนกบัผู้โดยสารที่ยังไม่ผ่านการตรวจค้นอย่างเด็ดขาด 
   4)  การควบคุมสินค้า ไปรษณียภัณฑ์ อาหาร และสิ่งที่ใช้บริการใน อากาศ
ยาน (Cargo/Mail/Courier/Operator Stores)  กล่าวคือ บุคคลและยานพาหนะที่น าสินค้า 
ไปรษณียภัณฑ์ อาหาร และสิ่งที่ใช้บริการในอากาศยาน จะต้องหยุดให้พนักงานรักษาความปลอดภัย
ประจ าช่องทาง รปภ.1 ท าการตรวจค้นร่างกายและบัตรอนุญาตก่อนผ่านเข้า-ออกพ้ืนที่หวงห้าม 
ทุกครั้ง โดยจะมีกระบวนการในการตรวจสอบตามความเหมาะสมในกรณีที่เกิดความสงสัย 
   5)  การป้องกันอากาศยาน (Protection of Aircraft) กล่าวคือ อากาศยาน
ใดที่มีข้อมูลเบื้องต้นว่าเป็นเป้าหมายของการถูกแทรกแซงโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ท่าอากาศยาน
นานาชาติภูเก็ต (Phuket International Airport: HKT/VTSP) จัดให้มีการแจ้งเตือนและตรวจค้น
ภายในอากาศยาน (Notification and Inspection of Aircraft Threat) ยิ่งกว่านั้นยังจัดให้มีการเผ้า
ระมัดระวังอากาศยานเมื่อได้รับการร้องขออีกด้วย 
   6)  การควบคุมและการอนุญาตให้น าอาวุธขึ้นอากาศยาน (Authorized 
Carriage of Weapons) กล่าวคือ อาวุธทุกประเภท โดยเฉพาะอาวุธปืน  ก่อนการน าขึ้นอากาศยาน
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จะต้องได้รับอนุญาตจากพนักงานตรวจค้นประจ าท่าอากาศยานนานาชาติภู เก็ต (Phuket 
International Airport: HKT/VTSP) รวมถึงปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ 
   7)  มาตรการควบคุมการผ่านเข้า/ออก (Access Control) กล่าวคือ 
ท่าอากาศยานนานาชาติภู เก็ต  (Phuket International Airport: HKT/VTSP) ได้ก าหนดพ้ืนที่ 
หวงห้ามและแนวรั้ว ก าหนดเขตพ้ืนที่หวงห้ามบุคคลและยานพาหนะผ่านเข้า/ออกได้เฉพาะช่องทาง  
ที่ก าหนด และจะต้องให้พนักงานรักษาความปลอดภัยตรวจค้นร่างกายและความความถูกต้องของ  
บัตรรักษาความปลอดภัยทุกครั้ง 
   8)  การส ารวจและการตรวจสอบมาตรการรักษาความปลอดภัย (Surveys 
and Inspection) กล่าวคือ มาตรการรักษาความปลอดภัยอาจมีข้อบกพร่องหรือไม่เพียงพอ อันอาจ
เกิดจากปัจจัยของภัยการแทรกแซงโดยมิชอบด้วยกฎหมายที่เปลี่ยนไป จึงจ าเป็นต้องมีการส ารวจเพ่ือ
จัดให้มีมาตรการใหม่หรือการการตรวจสอบเพ่ือทบทวนความเพียงพอของมาตรการที่มีอยู่เดิม ซึ่งตาม
แผนการรักษาความปลอดภัยท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ ต (Phuket International Airport: 
HKT/VTSP) จะมีการส ารวจและตรวจสอบมาตรการทุก ๆ 6 เดือน  อย่างไรก็ตามองค์การการบิน 
พลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization: ICAO) และสหพันธ์บริการ
การบินแห่ งสหรั ฐอเมริ กา  ( Federal Aviation Administration:  FAA  ปัจจุ บัน เปลี่ ยน เป็ น 
Transportation Security Administration: TSA) ได้จัดเจ้าหน้าที่มาส ารวจและตรวจสอบมาตร 
การรักษาความปลอดภัยที่ท่าอากาศยานนานาชาติภู เก็ต  (Phuket International Airport: 
HKT/VTSP) เสริมจากที่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) (Airports of Thailand Public 
Company Limited) (AOT) ได้ก าหนดไว้อีกชั้นหนึ่งด้วยแล้วให้ท่าอากาศยานภูมิภาคทราบเพ่ือเป็น
แนวทางปฏิบัติเดียวกัน 
  2.4.2.3 ท่ า อ า ก า ศย า น น า นา ช า ติ ภู เ ก็ ต  (Phuket International Airport: 
HKT/VTSP) ได้ปฏิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัยในการปฏิบัติตามภาวะปกติ 
  2.4.2.4 ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตได้มีการจัดการความปลอดภัยแบบบูรณาการ
ผ่านกระบวนการประชุมและขอความร่วมมือจากภาคีอ่ืน ๆ ทั้งหน่วยงานราชการและเอกชนที่
ประกอบการในท่าอากาศยานในการร่วมมือกันสอดส่องพฤติกรรมบุคคลต้องสงสัยและทรัพย์สินที่วาง
ทิ้งไว้  เป็นมาตรการที่สืบเนื่องมาจากมาตรการรักษาความปลอดภัยที่กล่าวไว้ในข้างต้นในข้อที่ 
2.3.2.1  กล่าวคือ นับตั้งแต่เกิดการก่อการร้ายเมื่อวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2544 ที่นครนิวยอร์ก 
รัฐนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต (Phuket International Airport: 
HKT/VTSP) ได้ท าสัญญาณเตือนภัยระดับการก่อการร้าย (Level of Threat) โดยจ าแนกออกเป็น 
4 ระดับ ได้แก่ 
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   1)  สถานการณ์ระดับ 1 เป็นสถานการณ์ปกติ กล่าวคือ ไม่มีข่าวข่าว
ความเคลื่อนไหวของการก่อการร้าย 
   2)  สถานการณ์ระดับ 2 เป็นสถานการณ์ที่มีความเสี่ยงภัยต่อการก่อการ
ร้ายในระดับมาตรฐาน ซึ่งมีหลักในการปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ 
    (1)  เพ่ิมจ านวนบุคลากรปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย รวมถึง
เพ่ิมความเข้มงวดในการรักษาความปลอดภัยท่าอากาศยาน เช่น เพ่ิมความถี่ในการตระเวนตรวจ  
ทั้งภายในอาคารและนอกอาคาร หรือเพ่ิมความเข้มงวดในการสุ่มตรวจกระเป๋าสัมภาระก่อนขึ้น
อากาศยาน อนุญาตให้รถยนต์จอดที่บริเวณชานชาลาเฉพาะรับ-ส่งผู้โดยสารเท่านั้น 
    (2) จัดให้มีระบบการตรวจสอบมาตรฐานการรักษาความปลอดภัย
ท่าอากาศยาน ซึ่งในการตรวจสอบนี้จะตรวจสอบทั้งการปฏิบัติและระบบการป้องกันภัย 
    (3) จัดให้มีการวิเคราะห์สถานการณ์การก่อการร้ายสากลโดยการ
ประสานงานข่าวทั้งจากหน่วยข่าวภายในและต่างประเทศ เพ่ือประเมินสถานการณ์การก่อการร้าย
สากลที่อาจเกิดขึ้นในประเทศไทย ซึ่งผลการประเมินจะดัชนีบ่งชี้ระดับสีให้เป็นระดับปัจจุบันหรือ
ระดับสูงขึ้น 
   3)  สถานการณ์ระดับ 3 เป็นสถานการณ์ที่มีความเสี่ยงภัยต่อการก่อการ
ร้ายในระดับพิเศษในขั้นที่มีการคุมคามแบบเจาะจงต่อกิจการการบิน 
   4)  สถานการณ์ระดับ 4  เป็นสถานการณ์ที่เตรียมพร้อมเต็มก าลังต่อต้าน
การก่อการร้าย 
   ณ สถานการณ์ปั จจุ บั นท่ าอากาศยานนานาชาติ ภู เก็ ต  (Phuket 
International Airport: HKT/VTSP) ได้ปฏิบัติตามระบบสัญญาณเตือนภัยการก่อการร้าย 
 

2.5 บริบทองค์กรและการพัฒนาคุณภาพการบริการของท่าอากาศยานนานาชาติ
ภู เ ก็ ต  ( Organization and Service Quality Improvement Context of 
Phuket International Airport) 

 2.5.1 บริบทองค์กรของท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต 
 ท่าอากาศยานนานาชาติภู เก็ต  “ประตูสู่ อันดามัน” (Phuket International Airport: 
HKT/VTSP “Gateway to the Andaman) เป็นท่าอากาศยานระหว่างที่มีจ านวนเที่ยวบิน ผู้โดยสาร 
และการขนส่งทางอากาศเป็นอันดับสามของประเทศไทย (รองจากท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ 
(Suvarnabhumi International Airport: BKK/VTBS) จังหวัดสมุทรปราการ และท่าอากาศยาน
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นานาชาติ ดอนเมือง (Don Mueang International Airport: DMK/VTBD) กรุ ง เทพมหานคร 
(ตามล าดับ)  โดยมีเที่ยวบินทั้งในและระหว่างประเทศมาใช้บริการทุกวัน อันเนื่องมาจากศักยภาพด้าน
ความเป็นจังหวัดที่มีมาตรฐานทั้งในด้านการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ โดยท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต 
(Phuket International Airport: HKT/VTSP) ตั้งอยู่เลขที่ 222 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4026 
ต าบลไม้ขาว อ าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต อยู่ในเส้นลองจิจูด 98° 18' 45" และละติจูด 08° 06' 38"  
เนื้อที่รวม 1,382 ไร่ สูงกว่าระดับน้ าทะเล 82 ฟุต  ห่างจากตัวเมืองไปทางทิศเหนือประมาณ 32 
กิโลเมตร เนื้อท่ีโดยประมาณ 94,800 ตารางเมตร มีอาณาเขตติดต่อทางทิศเหนือเป็นภูเขา ทิศใต้เป็น
สวนยางพารา ทิศตะวันตกเป็นชายฝั่งทะเลอันดามัน ซ่ึงท าเลต าแหน่งที่ตั้งดังภาพท่ี 2.2 
 

 
 
ภาพที่ 2.2  ต าแหน่งที่ตั้งของท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต 
แหล่งที่มา:  Google Maps (2018). 
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สามารถรองรับผู้โดยสารได้ 6,500,000 คนต่อปี โดยในปี พ.ศ. 2557 บริษัท ท่าอากาศยาน
ไทย จ ากัด (มหาชน) (Airport of Thailand Public Company Limited (AOT) มีแผนในการขยาย
และได้ด าเนินโครงการพัฒนาท่าอากาศยานแห่งนี้ในปีงบประมาณ 2553-2557 ซ่ึงช่วยในศักยภาพใน
การรองรับผู้โดยสารได้ 12,500,000 คนต่อปี ปัจจุบันส่วนต่อขยายอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ
แห่งใหม่ (International Passenger Terminal) ได้เปิดให้บริการแล้ว เมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 
2559 (กองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ภูเก็จอันดามันนิวส์ , 2559, 1-15 กันยายน; การท่าอากาศยาน
แห่งประเทศไทย, 2541) 
 
 2.5.2 บริบทการพัฒนาคุณภาพการบริการของท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต 

เดิมท่าอากาศยานานาชาติภูเก็ตใช้ในกิจการทหารอยู่ในความควบคุมดูแลของกองทัพอากาศ  
ก่อนหน้านี้มีลักษณะเป็น Instrument Approach Runway ส าหรับอากาศยานขนาดกลางที่ท าการ
บินในพิสัยใกล้ เฉพาะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  

ต่อมาในปี พ.ศ. 2540 กรมการบินพาณิชย์ได้ท าการขยายอาณาเขตอาคารผู้โดยสาร ทางวิ่ง
ทางขับ ลานจอด รวมถึงสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ เพ่ือให้บริการแก่ผู้โดยสารได้อย่างเพียงพอ 
ด้วยความปลอดภัย และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  โดยได้รับการยกสถานะเป็นท่าอากาศยานสากล 
(International Airport) เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2523 และมีโครงการพัฒนา ปรับปรุง และ
ขยายต่อเติมเรื่อยมาตามนโยบายของรัฐบาล   

 กระทั่งวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2527 คณะรัฐมนตรีมีมติในการถ่ ายโอนท่าอากาศยาน
นานาชาติภูเก็ตไปสู่ระบบการบริหารงานเชิงธุรกิจโดยรัฐวิสาหกิจ  โดยได้รับโอนกิจการไปอยู่ใน
ภายใต้การบริหารงานของการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยในวันที่ 8 ตุลาคม 2531 ผ่านระบบการ
บริหารงานที่แบ่งเป็น 5 งาน ประกอบด้วย งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารอากาศยาน งานรักษา
ความปลอดภัย งานดับเพลิงและกู้ภัย และงานบ ารุงรักษา (การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย , 
2541; บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) (ทอท.), 2554, 2557, 1 กรกฎาคม) 

จากนั้นท่าอากาศยานนานาชาติภู เก็ตได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การประชุม
คณะกรรมการ ทอท. ครั้งที่  12/2556 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม ปี พ.ศ. 2556  มีมติให้ ทอท. 
ด าเนินการก่อสร้างอาคารตรวจบัตรโดยสารภายนอกอาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต 
(X–Terminal)  บนพ้ืนที่ประมาณ 4.74 ไร่ จ านวน 7,584.44 ตารางเมตร เพ่ือแบ่งเบาภาระในการ
รองรับผู้โดยสารในระหว่างที่การด าเนินโครงการก่อสร้าง ตามโครงการพัฒนา ท่าอากาศยาน
นานาชาติภูเก็ต (ปีงบประมาณ 2553-2557) อันประกอบด้วยงานก่อสร้างอาคารจอดรถยนต์ 
งานก่อสร้างส านักงาน  งานก่อสร้างคลังสินค้า  งานก่อสร้างอาคารบริการลานจอดและอุปกรณ์
ภาคพ้ืนและ GM  งานก่อสร้างอาคารส่วนบ ารุงรักษาและคลังท่าอากาศยานนานานาชาติภูเก็ต 
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งานก่อสร้างทางขับและลานจอดอากาศยาน  งานก่อสร้างปรับปรุงระบบเติมน้ ามันอากาศยานทางท่อ  
งานก่อสร้างถนนภายในท่าอากาศยาน  งานก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคท่าอากาศยาน  งานก่อสร้าง
อาคารสถานีดับเพลิงและกู้ภัย  งานก่อสร้างปรับปรุงอาคารผู้โดยสารเดิมเป็นอาคารผู้โดยสาร
ภายในประเทศ  และงานก่อสร้างอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ (บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด 
(มหาชน) (ทอท.), 2557, 25 กุมภาพันธ์) 

ส าหรับพัฒนางานก่อสร้างอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศแห่งใหม่ที่ผู้วิจัยได้ท าการศึกษา  
ในครั้งนี้ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) (ทอท.) จัดพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 16
กันยายน พ.ศ. 2559  โดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย
พลเรือเอกณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี นายสมคิด  จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี  พล
เอกอนุพงศ์  เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย คณะกรรมการ ทอท. กรรมการ
ผู้อ านวยการใหญ่ และผู้บริหาร ทอท.  รวมถึงหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ในพิธี  
โดยมีนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นผู้กล่าวรายงาน (กอง
บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ภูเก็จอันดามันนิวส์, 2559, 1-15 กันยายน; บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด 
(มหาชน) (ทอท.), 2559, 16 กันยายน) 

ส าหรับอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตแห่งใหม่นี้เป็นส่วน
หนึ่งของโครงการพัฒนาท่าอากาศยานนานาภูเก็ต (ปีงบประมาณ 2553–2557) มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ปรับปรุงสิ่งอ านวยความสะดวกให้มีขีดความสามารถเพียงพอต่อการรองรับปริมาณการจราจรทาง
อากาศที่เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกด้านได้อย่างปลอดภัย สะดวก รวดเร็ว และได้มาตรฐานสากล 
เพ่ือเป็นศูนย์กลางการบินในภูมิภาค ประกอบด้วยการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ 
การปรับปรุงอาคารผู้โดยสารหลังปัจจุบัน การก่อสร้างขยายลานจอดอากาศยาน และการปรับปรุงสิ่ง
อ านวยความสะดวกอ่ืน ๆ ตามโครงการพัฒนา อันจะท าให้ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตสามารถ
รองรับผู้โดยสารเพ่ิมขึ้นจากเดิม 6.5 ล้านคนต่อปีเป็น 12.5 ล้านคนต่อปี   ยิ่งไปกว่านั้นได้มีการสร้าง
เชื่อมต่อกับอาคารผู้โดยสารหลังเดิมมาทางทิศใต้โดยมีรูปแบบทันสมัย สวยงาม โอ่โถงอย่างกลมกลืน
กับสภาพภูมิประเทศด้วยรูปลักษณ์หลังคาที่เป็นโค้งลูกคลื่น ตัวอาคารผู้โดยสารมีความยาว 297 เมตร 
กว้าง 117 เมตร มีพ้ืนที่ทั้งหมด 73,103 ตารางเมตร แบ่งเป็น 4 ชั้น ประกอบด้วย (1) ชั้นที่ 1 
เป็นพ้ืนที่ผู้โดยสารขาเข้า ประกอบด้วย โถงรองรับผู้โดยสาร โถงรับกระเป๋ามีสายพานรับกระเป๋า
จ านวน 5 ชุด จุดตรวจศุลกากรพร้อมเคาน์เตอร์ตรวจสัมภาระท้ังหมด 8 ชุด ร้านค้า เคาน์เตอร์บริการ
ต่าง ๆ มีทางเข้าออก 6 จุด เชื่อมต่อกับชานชาลาจอดรับผู้โดยสาร จุดรอรถทัวร์ จุดรอรถแท็กซี่ 
มีห้องน้ าบริการ 24 จุด และห้องน้ าส าหรับคนพิการ 8 จุด ส่วนด้านนอกเป็นชานชาลาส่งผู้โดยสารขา
เข้า (Arrival Curb) ซึ่งมีความยาว 300 เมตร (2) ชั้นที่ 2 เป็นพ้ืนที่ชั้นผู้โดยสารขาเข้า ชั้นเทียบ
อากาศยาน ประกอบด้วย ประตูขึ้นเครื่อง (Gate) 11–15 ด่านตรวจคนเข้าเมือง 19 จุด ร้านอาหาร 
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และส่วนสะพานเชื่อมต่อไปยังอาคารผู้โดยสารภายในประเทศพร้อมห้องน้ าให้บริการ 12 จุด และ
ห้องน้ าส าหรับคนพิการ 5 จุด (3) ชั้นที่ 3 เป็นพ้ืนที่ชั้นผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ แบ่งเป็น 2 
ส่วน คือ Contact Gate Hold Room และ Bus Gate Hold Room ประกอบด้วย เคาน์เตอร์เช็คอิน
ทั้งหมด 96 เคาน์เตอร์ แบ่งเป็น 4 แถว แถวละ 24 เคาน์เตอร์ มีเครื่องเอ็กซเรย์ตรวจสัมภาระท้ังหมด 
11 เครื่อง ด่านตรวจหนังสือเดินทาง ผู้โดยสารขาออก 17 จุด ซึ่งในชั้นนี้มีห้องน้ าให้บริการ 12 จุด 
และมีห้องน้ าส าหรับคนพิการ 5 จุด และด้านนอก ของอาคารมีชานชาลาส่งผู้โดยสาร (Departure 
Curb) ความยาว 285 เมตร  และ (4) ชั้นที่ 4 เป็นพ้ืนที่ส่วนพักคอยสายการบิน ร้านอาหาร ศูนย์
อาหารและภัตตาคาร โดยมีห้องน้ าให้บริการ 8 จุด และห้องน้ าส าหรับคนพิการ 4 จุด ทั้งนี้ ห้องน้ า
ภายในอาคารผู้โดยสารได้มีการตกแต่งเป็นรูปภาพวิวสวยงามของสถานที่ท่องเที่ยวทางทะเลของ 5 
จงัหวัดอันดามัน ได้แก่ ภูเก็ต ตรัง พังงา กระบี่ และระนอง (กองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ภูเก็จอันดา
มันนิวส์, 2559, 1-15 กันยายน; บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) (ทอท.) , 2559, 16 
กันยายน) 

จากที่กล่าวมาข้างต้นเป็นบริบทองค์กรและการพัฒนาของท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต  
(Phuket International Airport: HKT/VTSP) ระยะต่าง ๆ โดยส าหรับงานวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาบริบท
การพัฒนาอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศแห่งใหม่ของท่าอากาศยานนานาชาติภู เก็ต (Service 
Quality Development Context of Phuket International Airport) เพ่ือตอบสนองการให้บริการ
แก่ผู้โดยสารอย่างมีคุณภาพสูงสุด 
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2.6 ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (Literature Review) 

 ผู้วิจัยได้ท าการสรุปวรรณกรรมปริทัศน์วรรณกรรม และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งภาษาไทย
และภาษาต่างประเทศ ในตารางที่ 2.2 และ 2.3 ตามล าดับ เป็นการสรุปผู้แต่ง ปีที่ศึกษา เรื่องที่ศึกษา 
มิติคุณภาพการบริการ ผลการศึกษา ความมีนัยส าคัญทางสถิติ รวมถึง ข้อเสนอแนะ  โดยเห็นได้ว่า 
จากการศึกษาผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องส่วนใหญ่ พบว่า ผู้ใช้บริการย่อมมีความคาดหวังในการที่จะได้รับ
การบริการอย่างมีคุณภาพ อันจะส่งผลต่อความพึงพอใจจนก่อให้เกิดการใช้บริการซ้ าด้วยความเต็มใจ  
ดังนั้นในมิติของงานวิจัยครั้งนี้ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งในการรักษา 
พัฒนา ปรับปรุง รวมถึงสร้างกลยุทธ์ในการพัฒนาคุณภาพการบริการอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนสืบไป  
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ตารางท่ี 2.4  วรรณกรรมปริทัศน์และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

ผู้ศึกษา (ปี) เรื่อง ปัจจัย/มิติ  
ในการศึกษา 

ผลการศึกษา 

กนกกาญจน์ ปานเปรม 
(2557) 

 

แนวทางการพัฒนา
คุณภาพการบริการ
ของท่าอากาศยาน
ดอนเมือง 

SERVQUAL 
+ 

ความปลอดภัย 
(Security) 

ปัจจัยส่วนบุคคลส่งผลต่อความคาดหวังของผู้โดยสารชาวไทยต่อคุณภาพการบริการของ
ท่าอากาศยานดอนเมือง และปัจจัยส่วนบุคคลทุกข้อ ยกเว้นด้านอายุที่ไม่ส่งผลต่อการรับรู้
ของผู้ โ ดยสารชาว ไทยต่ อ คุณภาพการบริ กา รของท่ าอากาศยานดอนเมื อ ง  
นอกจากนี้ยังพบว่าผู้ โดยสารชาวไทยมีความคาดหวังต่อคุณภาพการบริการของ 
ท่าอากาศยานดอนเมืองในด้านการให้ความมั่นใจต่อผู้โดยสารมากที่สุด และพบว่า
ผู้โดยสารชาวไทยมีการรับรู้ต่อคุณภาพการบริการของท่าอากาศยานดอนเมืองในด้าน
ความน่าเชื่อถือไว้วางใจมากท่ีสุด เมื่อค านวณหาค่าความต่างหรือช่องว่างของคุณภาพการ
บริการทั้ง 6 ด้าน พบว่า ผู้โดยสารชาวไทยมีความคาดหวังต่อคุณภาพการบริการของท่า
อากาศยานดอนเมืองสูงกว่าการรับรู้ในทุกด้าน  โดยช่องว่างที่ควรได้รับการปรับปรุงแก้ไข 
และพัฒนามากที่สุด ได้แก่ คุณภาพการบริการด้านการตอบสนอง ความต้องการต่อ
ผู้ โ ดยสาร   โดยการศึกษาเ รื่ องแนวทางการ พัฒนาคุณภาพการบริการของ 
ท่าอากาศยานดอนเมือง เป็นสิ่งส าคัญที่จะช่วยให้ผู้บริหารท่าอากาศยานดอนเมือง สาย
การบินที่มาใช้บริการท่าอากาศยานดอนเมือง และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง จะได้น า
ผลการประเมินคุณภาพของท่าอากาศยานดอนเมืองไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงและ
พัฒนาคุณภาพการบริการเพ่ือให้สามารถตอบสนองต่อความคาดหวังและความต้องการ
ของผู้โดยสารที่มาใช้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพสืบไป 
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ตารางท่ี 2.4  วรรณกรรมปริทัศน์และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (ต่อ) 
 

ผู้ศึกษา (ปี) เรื่อง ปัจจัย/มิติ  
ในการศึกษา 

ผลการศึกษา 

สิทธิชัย ศรีเจริญประมง 
(2556) 

แ น ว ท า ง ก า ร
พั ฒ น า ก า ร
ด าเนินการด้านทุน
มนุ ษย์ เ พ่ื อ พัฒนา
คุณภาพการบริการ
ของสายการบินใน
ประเทศไทย 

SERVQUAL คุณภาพการบริการของพนักงานสายการบินในประเทศไทยอยู่ในระดับปานกลาง  
ผลการศึกษาข้างต้นได้น า ไปประยุกต์เป็นข้อเสนอแนะเป็นแนวทางการพัฒนาการ
ด าเนินการด้านทุนมนุษย์คือ 

1) การบริหารทุนมนุษย์ องค์กรธุรกิจสายการบินควรใช้หลักการให้เกิดความ
เชื่อมโยงระหว่างคนกับกระบวนการ ผ่านกิจกรรมการวางแผนและสรรหาทุน
มนุษย์ กิจกรรมการสร้างความผูกพันของทุนมนุษย์  กิจกรรมประเมิน
สมรรถนะทุนมนุษย์ และกิจกรรมการให้พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่  

2) การพัฒนาทุนมนุษย์ในองค์กรธุรกิจสายการบินควรจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ให้แก่พนักงานเน้นพัฒนาบุคลากรทุกระดับ โดยการพัฒนาปัจเจก
บุคคล, การพัฒนาอาชีพ และการพัฒนาองค์กร   

3) การพัฒนาองค์กร องค์กรธุรกิจสายการบินในประเทศไทยควรนาแนวคิด
องค์กรแห่งการเรียนรู้มาประยุกต์ใช้ เพ่ือให้เกิด เพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพและ
ปรับปรุงองค์กรให้มีความสามารถในการแข่งขัน 
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ตารางท่ี 2.4  วรรณกรรมปริทัศน์และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (ต่อ) 

 
ผู้ศึกษา (ปี) เรื่อง ปัจจัย/มิติ  

ในการศึกษา 
ผลการศึกษา 

กรมท่าอากาศยาน 
(2559) 

 

ร า ย ง า น ผ ล ก า ร
ส า ร ว จ ค ว า ม พึ ง
พ อ ใ จ แ ล ะ ไ ม่ พึ ง
พ อ ใ จ ข อ ง
ผู้รับบริการต่อการ
ให้ บริ การของท่ า
อากาศยานในสังกัด
กรมการบินพลเรือน 
ต า ม แ บ บ ส า ร ว จ
ความพึงพอใจใน
ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร 
ป ร ะ จ า ปี
งบประมาณ 2559 

- Airport Staff 
- Airport Tax 
- Quality/ 
  Convenience 
- Safety and  
  Security 
- Airport  
  Conditions 

1)  ผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการตอ่การให้บริการประกอบด้วย 
     1.1)  ด้านพนักงานประจ าทา่อากาศยาน (Airport Staff)  
     1.2)  ด้านความคุมคา่ของค่าธรรมเนียมการใช้สนามบิน (Airport Tax)  
     1.3)  ด้านอุปกรณแ์ละสิ่งอ านวยความสะดวก (Quality/Convinence)  
     1.4)  ด้านความปลอดภัย (Safety and Security)  
     1.5)  ด้านสภาพท่าอากาศยาน (Airport Conditions) 
            ในภาพรวมด้ วยค่ า เฉลี่ ย  4 .17 คิด เป็ นร้ อยละ 83.45 อยู่ ในระดับ 
     ความพึงพอใจมาก 
2)  ผลการส ารวจความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการประกอบด้วย 
     2.1)  ด้านพนักงานประจ าทา่อากาศยาน (Airport Staff)  
     2.2)  ด้านความคุมคา่ของค่าธรรมเนียมการใช้สนามบิน (Airport Tax)  
     2.3)  ด้านอุปกรณแ์ละสิ่งอ านวยความสะดวก (Quality/Convinence)  
     2.4)  ด้านความปลอดภัย (Safety and Security)  
     2.5)  ด้านสภาพท่าอากาศยาน (Airport Conditions) 
            ในภาพรวม ด้วยค่ า เฉลี่ ย  0 . 83 คิด เป็นร้อยละ 16.55 อยู่ ในระดับ 
     ความไม่พึงพอใจน้อยที่สุด 
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ตารางท่ี 2.4  วรรณกรรมปริทัศน์และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (ต่อ) 
 

ผู้ศึกษา (ปี) เรื่อง ปัจจัย/มิติ  
ในการศึกษา 

ผลการศึกษา 

รติรส อินกล่ า 
(2557) 

คุณภาพการบริการ
ข อ ง ศู น ย์ บ ริ ก า ร
ข้อมูลข่าวสารการ
ท่ อ ง เ ที่ ย ว ก า ร
ท่ อ ง เ ที่ ย ว แ ห่ ง
ประเทศไทย ณ ท่า
อากาศยานสุวรรณ
ภูมิ 

SERVQUAL นักท่อง เที่ ยวต่ างชาติส่ วนใหญ่มีทัศนคติต่ อข้อมูลการท่องเที่ ยวอยู่ ในระดับ 
ดีมากทุกด้าน นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีแนวโน้มพฤติกรรมการท่องเที่ยวในอนาคต 
การแนะน าการท่องเที่ยวและการใช้บริการศูนย์ท่องเที่ยวซ้ า 

นริศรา เอมธานี 

(2557, ตุลาคม-
ธันวาคม) 

คุ ณ ภ า พ ก า ร
ใ ห้ บ ริ ก า ร แ ล ะ
ภาพลักษณ์ของ 
ท่ า อ า ก า ศ ย า น อู่
ต ะ เ ภ า  ร ะ ย อ ง -
พัทยา 

SERVQUAL 1) ผู้โดยสารมีระดับความพึงพอใจและภาพลักษณ์โดยรวมของท่าอากาศยาน 
อู่ตะเภา ระยอง-พัทยา อยู่ในระดับมาก 

2) มิติคุณภาพการให้บริการด้านความเอาใจใส ด้านความเป็นรูปธรรม/สัมผัสได้ 
และดา้นความน่าเชื่อถือมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ   
ส่วนมิติคุณภาพการบริการ ด้านความเอาใจใส่ และด้านความเป็นรูปธรรม/
สัมผัสได้มีอิทธิพลต่อภาพลักษณ์ของท่าอากาศยานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางท่ี 2.4  วรรณกรรมปริทัศน์และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (ต่อ) 
 

ผู้ศึกษา (ปี) เรื่อง ปัจจัย/มิติ  
ในการศึกษา 

ผลการศึกษา 

เฉลิมพล กิจรุ่งเรือง (2553) คว าม พึ งพอ ใ จ
ของผู้โดยสารชาว
ไ ท ย ต่ อ ก า ร
บ ริ ก า ร ขอ งท่ า
อ า ก า ศ ย า น
สุ ว ร ร ณ ภู มิ  
กรุงเทพมหานคร 

- ร้านค้าภายในอาคาร 
- สถานที่จอดรถ 
- สิ่งอ านวยความสะดวก 
  ในอาคารผู้โดยสาร 
- ก า ร รั ก ษ า ค ว า ม 
  ป ล อ ด ภั ย แ ล ะ 
  การตรวจคนเข้าเมือง 

ความพึงพอในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านร้านค้าภายในอาคาร ด้าน
สถานที่จอดรถ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกในอาคารผู้โดยสาร และด้านการ
รักษาความปลอดภัยและการตรวจคนเข้าเมือง ตามล าดับ ผลการเปรียบเทียบ
ความพึงพอใจต่อการบริการจ าแนกตามคุณลักษณะส่วนบุคคล พบว่า ผู้โดยที่มี
เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต่างกันมีความพึง
พ อ ใ จ ใ น ภ า พ ร ว ม แ ล ะ พิ จ า ร ณ า เ ป็ น ร า ย ด้ า น  ไ ม่ แ ต ก ต่ า ง กั น 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิต ิ
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ตารางท่ี 2.4  วรรณกรรมปริทัศน์และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (ต่อ) 

 

ผู้ศึกษา (ปี) เรื่อง ปัจจัย/มิติ  
ในการศึกษา 

ผลการศึกษา 

เบ็ญจมาส โลหกุล 
(2559) 

ความพึ งพอใจ ใน
ง า น บ ริ ก า ร ข อ ง
ผู้ รั บ บ ริ ก า ร  ท่ า
อากาศยานระนอง 

-กระบวนการบริการ 
-บุคลากร 
- สิ่ ง อ า น ว ย ค ว า ม
สะดวก 
- คุ ณ ภ า พ ก า ร 
 ให้บริการ 

     1) ความพึงพอใจโดยรวมของผู้รับบริการท่ีมีต่อองค์ประกอบในการสร้างความ
พึงพอใจ 4 ด้าน อยู่ในระดับมาก และผู้รับบริการที่มีสถานภาพส่วนบุคคลแตกต่าง
กัน ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ และท่ีอยู่ มีระดับความพึงพอใจ
ทีม่ีต่อองค์ประกอบฯ ทั้ง 4 ด้านไม่แตกต่างกัน 
     2) จากผลการศึกษาครังนี้มีข้อเสนอแนะว่า ควรมีการปรับปรุง และพัฒนาด้าน
สิ่งอ านวยความสะดวก ให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้รับบริการให้มากขึ้น 
เพ่ือให้ระดับความพึงพอใจของทุกด้าน อยู่ในระดับมากถึงมากท่ีสุด 

นิมิต ซุ้นสั้น (2558) การประเมินคุณภาพ
ก า ร บ ริ ก า ร ข อ ง
สถานที่จัดประชุมใน
จังหวัดภูเก็ต 

SERVQUAL      1) ผู้ใช้บริการมีการรับรู้คุณภาพการบริการในระดับที่ต่ ากว่าความคาดหวังอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ แสดงให้เห็นถึงความไม่พึงพอใจต่อคุณภาพการบริการ  
     2) ผู้ใช้บริการที่มีระดับการศึกษาสูงสุดต่างกันมีการรับรู้คุณภาพการบริการต่างกัน
ในทุกด้าน 
      3) การรับรู้คุณภาพการบริการด้านความเชื่อถือเพียงด้านเดียวที่มีผลต่อแนวโน้ม
การกลับมาใช้ซ้ า  ดังนั้นสถานที่จัดประชุมในจังหวัดภูเก็ตควรมุ่งด าเนินการการรักษา
ความน่าชื่อถือ การพัฒนารูปลักษณ์ทางกายภาพ การสร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้า การ
เพ่ิมประสิทธิภาพ การตอบสนองการบริการ และการดูแลเอาใจใส่ผู้ใช้บริการ   
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ตารางท่ี 2.4  วรรณกรรมปริทัศน์และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (ต่อ) 
 

ผู้ศึกษา (ปี) เรื่อง ปัจจัย/มิติ  
ในการศึกษา 

ผลการศึกษา 

ศุภเดช สิทธิโชค 
(2548) 

สภาพระบบงาน
รกัษาความ
ปลอดภัยท่าอากาศ
ยานภูเก็ต ปี 2546-
2547 

ความปลอดภัย 
(Security) 

     1) ด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบงานรักษาความปลอดภัยท่าอากาศยาน
นานาชาติภูเก็ต พนักงานรักษาความปลอดภัยท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตมีความรู้
ความเข้าใจในระดับสูง สามารถด าเนินงานดูแลรักษาความปลอดภัยเพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ได้เป็นอย่างดี  
     2) ด้านสภาวะแวดล้อมของระบบงานรักษาความปลอดภัยท่าอากาศยานนานาชาติ
ภูเก็ต สอดคล้องในระดับสูง กับ  
           (1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยของจังหวัดภูเก็ต  
           (2) ความสามารถในการแก้ปัญหาด้านความปลอดภัย  
           (3) สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานด้านรักษาความปลอดภัยของ 
ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตได้มากขึ้น และสอดคล้องระดับปานกลางกับนโยบายรักษา
ความปลอดภัยของรัฐบาลด้านปัจจัยน าเข้าของระบบงานรักษาความปลอดภัยท่าอากาศ
ยานนานาชาติภูเก็ต ให้ความส าคัญในระดับสูง กับ  
            (1) คุณลักษณะของพนักงานรักษาความปลอดภัยท่าอากาศยาน  
            (2) สถานที่งานรักษาความปลอดภัยท่าอากาศยานเหมาะสม  
            (3) จ านวนพนักงานรักษาความปลอดภัยท่าอากาศยานมีเพียงพอ  
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ตารางท่ี 2.4  วรรณกรรมปริทัศน์และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (ต่อ) 
 

ผู้ศึกษา (ปี) เรื่อง ปัจจัย/มิติ  
ในการศึกษา 

ผลการศึกษา 

ศุภเดช สิทธิโชค 
(2548) 

สภาพระบบงาน
รักษาความ
ปลอดภัยท่าอากาศ
ยานภูเก็ต ปี 2546-
2547 

ความปลอดภัย 
(Security) 

            (4) มีเครื่องมือปฏิบัติงานรวมถึงสิ่งอ านวยความสะดวกที่เหมาะสมในงานรักษา
ความปลอดภัยในท่าอากาศยาน  
            (5) พนักงานรักษาความปลอดภัยได้รับค่าจ้างที่เหมาะสม  
     3) ด้านกระบวนการของระบบงานรักษาความปลอดภัยท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต 
ให้ความส าคัญในระดับสูงและปานกลาง กับ  
             (1) การบริหารจัดการระบบ การวางแผนติดตาม และประเมินผล 
อย่างต่อเนื่อง  
             (2) มีการพัฒนาบุคลากรด้านการรักษาความปลอดภัย  
             (3) มีการใช้เทคโนโลยีทันสมัยอย่างเหมาะสมและ  
             (4) ระบบรักษาความปลอดภัยได้สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับ ทอท.  
     4) ด้านผลผลิตของระบบงานรักษาความปลอดภัยท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต 
ให้ความส าคัญระดับสูงกับ 
             (1) มาตรการและระเบียบ รปภ. ท่าอากาศยานมีความเหมาะสม  
             (2) การติดตามเหตุการณ์ และ ความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ที่กระทบกระเทือนต่อ
ความมั่นคงของท่าอากาศยาน มีประสิทธิภาพ  
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ตารางท่ี 2.4  วรรณกรรมปริทัศน์และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (ต่อ) 
 

ผู้ศึกษา (ปี) เรื่อง ปัจจัย/มิติ  
ในการศึกษา 

ผลการศึกษา 

ศุภเดช สิทธิโชค 
(2548) 

สภาพระบบงาน
รักษาความ
ปลอดภัยท่าอากาศ
ยานภูเก็ต ปี 2546-
2547 

ความปลอดภัย 
(Security) 

             (3) การประสานระหว่างหน่วยงาน รปภ. ท่าอากาศยานกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องมีประสิทธิภาพ  
     5) ด้านแนวทางพัฒนาระบบงานรักษาความปลอดภัยท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต 
ให้ความส าคัญในระดับสูงสุดและสูง กับ  
              (1) การพัฒนาทักษะงานรักษาความปลอดภัยให้แก่พนักงาน  
              (2) ส่งเสริมการพัฒนาจิตส านึกในการปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย  
              (3) เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาตนเอง-พัฒนางาน  
              (4) ใช้เทคโนโลยีทันสมัยแทนบุคคล  
              (5) พัฒนาบุคลากรด้าน รปภ.  
              (6) เพิ่มสวัสดิการด้านเครื่องแบบ-ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง  
              (7) ปรับปรุงค่าจ้างให้ถูกต้องตามกฎหมายแรงงาน 
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ตารางท่ี 2.4  วรรณกรรมปริทัศน์และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (ต่อ) 

 

ผู้ศึกษา (ปี) เรื่อง ปัจจัย/มิติ  
ในการศึกษา 

ผลการศึกษา 

ชนม์สิตา บุญเมือง 
(2553) 

 
 

ความพึงพอใจใน
คุ ณ ภ า พ ก า ร
ใ ห้ บ ริ ก า ร ข อ ง
เจ้าหน้าที่ตรวจค้น
ตามมาตรการรักษา
ความปลอดภั ย  : 
กรณีศึกษา  อาคาร
ผู้ โ ดยสารภายใน 
ป ร ะ เ ท ศ  ณ  ท่ า
อ าก าศ ย านดอน
เมือง 

ความปลอดภัย 
(Safety and 
Security) 

     1) ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของเจ้าหน้าที่ตรวจค้นส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 21 - 30 ปี สถานภาพโสดจบการศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพ
พนักงานบริษัท/ห้างร้าน มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ ากว่าหรือเท่ากับ 20,000 บาท ลักษณะ
การใช้บริการของท่าอากาศยาน ใช้ในกรณีการเดินทางเพ่ือกลับบ้าน/เยี่ยมญาติ และจะ
เดินทางในช่วงเวลา 12.01 - 18.00 น. ส่วนในรอบ 3 เดือนที่ผ่านมาใช้บริการท่าอากาศ
ยาน (ความถี่ในการใช้บริการ) จ านวน 1 - 2 ครั้ง  โดยทราบข้อมูลข่าวสารจาก
อินเตอร์เน็ต และผู้ที่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกใช้บริการท่าอากาศยานมากที่สุดคือ
ตนเอง   
     2) ผลการทดสอบความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของเจ้าหน้าที่ตรวจค้น 
พบว่ า  ผู้ ใ ช้ บ ริ ก า ร ส่ ว น ใหญ่ มี ร ะดั บ ก า รป ร ะ เ มิ นอยู่ ใ น ระดั บ ม ากทุ กด้ า น 
ซึ่งการตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ เป็นสิ่งที่ให้ความส าคัญมาเป็นอันดับแรก 
รองลงมา ด้านการดูแลเอาใจใส่ ด้านความน่าเชื่อถือและไว้วางใจได้ ด้านรูปลักษณ์/สิ่งที่
สัมผัสได้ และด้านความปลอดภัย ตามล าดับ   
     3) ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ลักษณะทางประชากร ได้แก่  เพศ อายุ 
สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ที่ต่างกัน  ส่งผลต่อความพึงพอใจต่อ
คุณภาพการให้บริการของเจ้าหน้าที่ตรวจค้นที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางท่ี 2.4  วรรณกรรมปริทัศน์และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (ต่อ) 
  

ผู้ศึกษา (ปี) เรื่อง ปัจจัย/มิติ  
ในการศึกษา 

ผลการศึกษา 

เฟิร์น มงคล (2555) ความพึงพอใจของ   
ผู้ โ ด ย ส า ร ภ า ย ใ น 
ประเทศชาวไทยต่อ
การบริการในบริเวณ
รับกระเป๋าสัมภาระ
ขาเข้า ณ ท่าอากาศ
ยานสุวรรณภูมิ 

-สถานที ่
-สภาพแวดล้อม 
-สิ่งอ านวยความ 
 สะดวก 
-ระบบการบริการ 

     1) ความพึงพอใจโดยรวมของผู้โดยสารภายในประเทศชาวไทยต่อการบริการใน
บริเวณรับกระเป๋า-สัมภาระขาเข้า ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อยู่ในระดับปานกลาง  
     2) ผู้โดยสารภายในประเทศชาวไทยที่มีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกัน ได้แก่ เพศ 
อายุ วุฒิการศึกษา และความถี่ในการเดินทาง มีระดับความพึงพอใจต่อการบริการใน
บริเวณรับกระเป๋าสัมภาระขาเข้า ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางท่ี 2.4  วรรณกรรมปริทัศน์และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (ต่อ) 
 

ผู้ศึกษา (ปี) เรื่อง ปัจจัย/มิติ  
ในการศึกษา 

ผลการศึกษา 

สุภกัญญา ชวนิชย์ ปริ
ยากร มนูเสวต และ
กรณัฏฐ์ สกุลกฤติล 

(2556) 

การให้บริการแก่
ผู้โดยสารของ 
ท่าอากาศยาน 
ในการก ากับดูแลของ
กรมการบิน 
พลเรือน 

- สิ่งอ านวย 
  ความสะดวก 
- บริการที ่
  ท่าอากาศยาน 
  จัดให้ 
- ด้านความ  
   เพลิดเพลิน 

     1) ผู้โดยสารได้รับบริการทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ด้านบริการที่
ท่าอากาศยานจัดให้ และด้านบริการที่ให้ความเพลิดเพลิน โดยรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง  
     2)  การให้บริการของท่าอากาศยานให้บริการทั้ ง  3 ด้ านโดยรวมอยู่ ใน 
ระดับมาก 
     3) สภาพการให้บริการแก่ผู้โดยสารของการท่าอากาศยานมีความสัมพันธ์กับสภาพ
การได้รับบริการขอผู้โดยสาร โดยรวมในระดับต่ า  
     4) การได้รับบริการของผู้โดยสารของท่าอากาศยานระหว่างกลุ่มในภาพรวม
แตกต่างกัน 
     5) การให้บริการแก่ผู้โดยสารของท่าอากาศยานระหว่างกลุ่ม ในภาพรวมไม่
แตกต่างกัน 
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ตารางท่ี 2.4  วรรณกรรมปริทัศน์และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (ต่อ) 
 

ผู้ศึกษา (ปี) เรื่อง ปัจจัย/มิติ  
ในการศึกษา 

ผลการศึกษา 

พรพิบูลย์ สว่างแผ้ว 
(2552) 

การประ เมินผล
การปฏิบัติงานของ
ข้าราชการต ารวจ  
ฝ่ายตรวจลงตรา 
ด่ า น ต ร ว จ ค น 
เ ข้ า เ มื อ ง            
ท่ า อ า ก า ศ ย า น
สุวรรณภูมิ 

ด้ า น ค ว า ม
ปลอดภัย(Safety 
and Security) 

     1) ความรู้และความเข้าใจของข้าราชการต ารวจ โดยรวมอยู่ในระดับมาก และด้าน
ความพร้อมของทรัพยากร โดยรวมอยู่ในระดับไม่เพียงพอ 
     2) ขั้นตอนการปฏิบัติงาน โดยรวมอยู่ในระดับปฏิบัติได้ดี 
     3)  ความพึงพอใจของข้าราชการต ารวจ  โดยรวมอยู่ ในระดับปานกลาง  
ส่วนความพึงพอใจของคนต่างด้าว โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
     4) มีปัญหาเกี่ยวกับขาดการสนับสนุนด้าน วัสดุ อุปกรณ์ การขาดแคลนก าลังพล
ส่วนอุปสรรคในการปฏิบัติงาน คือการจัดสถานที่ท างานไม่เหมาะสม 
     5) ข้อเสนอแนะ คือ ควรมีการก าหนดนโยบายในการปฏิบัติงานที่มีหลักเกณฑ์
แน่นอน 
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ตารางท่ี 2.4  วรรณกรรมปริทัศน์และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (ต่อ) 
 

ผู้ศึกษา (ปี) เรื่อง ปัจจัย/มิติ  
ในการศึกษา 

ผลการศึกษา 

Wannasatit (2011) การศึกษาคุณภาพ
การให้บริการของท่า
อ า ก า ศ ย า น
นาน าช าติ ภู เ ก็ ต : 
การประเมินทัศนคติ
ของผู้โดยสาร 

- Gap Theory 
- SERVQUAL 
- Service  
  Quality   
  Model 
- IPA 

     1 )  ปั จ จั ยที่ ผู้ ต อบแบบสอบถามให้ ค วามส า คัญสู ง ส ามล า ดั บแรก  คื อ  
ความปลอดภัย ความสะอาดของห้องน้ าและประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่เช็คอินบัตร
โดยสาร  และผู้ตอบแบบสอบถามรู้สึกไม่พอใจต่อปัจจัยการอ านวยความสะดวกด้าน
โทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต และสารสนเทศ ความคุ้มค่าเงินของร้านอาหาร และความคุ้ม
ค่าเงินของแหล่งช้อปปิ้ง   
     2) ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตควรพิจารณาปรับปรุงปัจจัยการบริการที่ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความพึงพอใจต่ า  ซึ่งนับว่าเป็นปัจจัยที่เป็นจุดอ่อนขององค์กรทางด้าน
การบริการ 5 ปัจจัย ได้แก่ การคัดกรองความปลอดภัย บรรยากาศของท่าอากาศยาน 
ระยะเวลาการรอคอยระหว่างตรวจคนเข้าเมือง ระยะเวลา การรอคอยระหว่างเช็คอิน
บัตรโดยสาร และความสะอาดของห้องน้ า ดังนี้ สิ่งอ านวยความสะดวกหรือบริการ
ระหว่างด าเนินการเรื่องการเดินทาง (Servicescape) ที่ท่าอากาศยาน ได้แก่ การ
ตรวจเช็คความปลอดภัยอย่างถี่ถ้วน ระยะเวลาการรอคอยเช็คอินบัตรโดยสารและพิธี
การตรวจคนเข้าเมือง  ดังนั้น การปรับปรุงการให้บริการเพ่ือให้เป็นที่พอใจของลูกค้าซึ่ง
ให้ความส าคัญต่อเวลา ท่าอากาศยานควรเพ่ิมประสิทธิภาพของผู้ให้บริการรวมถึง
อุปกรณ์เครื่องมือที่เกี่ยวข้องในขั้นตอนการคัดกรองความปลอดภัย การเช็คอินผู้โดยสาร 
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ตารางท่ี 2.4  วรรณกรรมปริทัศน์และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (ต่อ) 
 

ผู้ศึกษา (ปี) เรื่อง ปัจจัย/มิติ  
ในการศึกษา 

ผลการศึกษา 

Wannasatit (2011) การศึกษาคุณภาพ
การให้บริการของท่า
อ า ก า ศ ย า น
นาน าช าติ ภู เ ก็ ต : 
การประเมินทัศนคติ
ของผู้โดยสาร 

- Gap Theory 
- SERVQUAL 
- Service  
  Quality   
  Model 
- IPA 

พิธีการตรวจคนเข้าเมือง  นอกจากนี้บรรยากาศของท่าอากาศยานและปัจจัยความ
สะอาดทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  ความความสะอาดของห้องน้ ามีผลอย่างมากต่อ 
ระดับความพึงพอใจโดยรวมด้านคุณภาพการบริการต่อผู้โดยสาร เนื่องจากเป็นการ
บริการที่ผู้โดยสารส่วนใหญ่ใช้บริการระหว่างรอการเดินทาง  ดังนั้น  การปรับปรุง
คุณภาพด้านบรรยากาศของการท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตควรมีการขยาย 
(Expansion) และซ่อมแซมบูรณะ (Renovation) ตัวอาคารท่าอากาศยานให้มี
สภาพแวดล้อมโดยรวมให้อยู่ในสภาพที่ดี ปลอดภัย มีมาตรฐานทัดเทียมท่าอากาศยาน
นานาชาติอ่ืน ๆ และประการต่อมาปัจจัยความสะอาดของห้องน้ าของท่าอากาศยาน
นานาชาติภูเก็ตควรเพิ่มสบู่เหลวล้างมือ 
     3) การเสริมสร้างกิจกรรมนันทนาการหรือการบริการระหว่างการรอเดินทาง 
(Service) รวมถึงกิจกรรมเสริมต่าง ๆ เช่นพื้นที่เพ่ือการพักผ่อน บรรยากาศ ร้านอาหาร
เครื่องดื่ม หรือกระทั่งกิจกรรมยามว่าง เช่น การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต การดูหนัง ฟัง
เพลง หรือช็อปปิ้ง ช่วยให้ผู้โดยสารผ่อนคลายและสามารถใช้สามารถใช้เวลาว่าง
ระหว่างที่ก าลังขอขึ้นเครื่อง และการปรับปรุงสมรรถนะในการให้บริการ 
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ตารางท่ี 2.4  วรรณกรรมปริทัศน์และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (ต่อ) 
 

ผู้ศึกษา (ปี) เรื่อง ปัจจัย/มิติ  
ในการศึกษา 

ผลการศึกษา 

Wannasatit (2011) การศึกษาคุณภาพ
การให้บริการของท่า
อ า ก า ศ ย า น
นาน าช าติ ภู เ ก็ ต : 
การประเมินทัศนคติ
ของผู้โดยสาร 

- Gap Theory 
- SERVQUAL 
- Service  
  Quality   
  Model 
- IPA 

ของบุคคลากรของท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต ทั้งในแง่ปริมาณและคุณภาพงาน เช่น 
การสื่ อสารโดยใช้ภาษาต่ างประเทศ การใช้ อุปกรณ์ เครื่ องมือ  ระยะเวลา 
ในการอ่านตรวจสอบเอกสาร และผลสัมฤทธิ์ของงาน 

Martín-Cejas 
(2006, October) 

Tourism Service 
Quality Begins at 
the Airport 

Level  
of  

Service 

คุณภาพการบริการของการท่องเที่ยวเริ่มต้นที่ท่าอากาศยาน 
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ตารางท่ี 2.4  วรรณกรรมปริทัศน์และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (ต่อ) 
 

ผู้ศึกษา (ปี) เรื่อง ปัจจัย/มิติ  
ในการศึกษา 

ผลการศึกษา 

Subha and 
Archana (2013, 

April-June) 

การระบุมิติของคุณภาพ
การบริการเพ่ือความพึง
พอใจของผู้โดยสารของ
ท่าอากาศยานนานาชาติ
ราจีฟ กานดิ  

SERVQUAL  
(แบบเเรียงล าดับตาม

ความส าคัญ) 

      ก า ร เ รี ย ง ล า ดั บ  SERVQUAL Model  โ ด ย เ รี ย ง ล า ดั บ 
ตามความส าคัญ ได้แก่ 

1) ความน่าเชื่อถือ (Reliability)  
2) การตอบสนอง (Responsiveness)  
3) ความมั่นใจ (Assurance)  
4) การเอาใจใส่ (Empathy)  
5) ความเป็นรูปธรรม/การสัมผัสได้ (Tangibles) 

Made Suska, 
Budiartha, and 
Diputra (2013, 

Januari) 

การวิ เคราะห์คุณภาพ
การบริการของบุคคล 
ผู้ติดบัตรอนุญาตของท่า
อากาศยานงุระห์ไร  

SERVQUAL พบปัญหาในมีการปฏิบัติหน้าที่ที่ไม่เป็นที่พอใจและได้รับการวิจารณ์
ในทางลบเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการ 
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ตารางท่ี 2.4  วรรณกรรมปริทัศน์และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (ต่อ) 
 

ผู้ศึกษา (ปี) เรื่อง ปัจจัย/มิติ  
ในการศึกษา 

ผลการศึกษา 

Thidvarong (2015, 
July-December) 

ความคาดหวังของ
ผู้ใช้บริการที่มีผลต่อ
คุ ณ ภ า พ ใ น ก า ร
บ ริ ก า ร ข อ ง สิ่ ง
อ านวยความสะดวก
ใ น ส น า ม บิ น
น า น า ช า ติ 
ดอนเมือง 

New 
SERVQUAL 

คือ 
(SERVQUAL 

+ 
ความปลอดภัย  

(Security) 

     ความคาดหวังที่แท้จริงของผู้ใช้บริการคือความสะดวกของการใช้งานสิ่งอ านวย
ความสะดวก โดยเห็นด้วยเป็นส่วนมากกับมาตรฐานที่ให้บริการ โดยมิติในการศึกษาได้
ใช้ New SERVQUAL Model  กล่าวคือ SERVQUAL Model 5 ด้าน เ พ่ิมเติมด้าน
ความปลอดภัย (Security) 
 

White and Les 
Rudall (1999) 

 

INTERSERVQUAL: 
มิ ติ ก า ร ป ร ะ เ มิ น
คุณภาพการบริการ
ภ า ย ใ น ข อ ง
อุตสาหกรรมการ
บริการ 

SERVQUAL 
+ 

INTSERVQUAL 
 

      INTSERVQUAL เป็นตัวแบบที่พัฒนามาจาก SERVQUAL ภายหลังจากการศึกษา
เ พ่ิม เติม   โดยมุ่ ง เน้น ไปที่ ก ารศึ กษาปัจจั ยภายใน อย่ า ง ไรก็ตามผลพบว่ า 
ตัวแบบ SERVQUAL ซ่ึงมีความเหมาะสมกว่าในการประเมินคุณภาพการบริการ 
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ตารางท่ี 2.4  วรรณกรรมปริทัศน์และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (ต่อ) 
 

ผู้ศึกษา (ปี) เรื่อง ปัจจัย/มิติ  
ในการศึกษา 

ผลการศึกษา 

Bezerra and 
Gomes (2016) 

ก า ร วั ด คุ ณ ภ า พ 
ก า ร บ ริ ก า ร 
ท่ า อ า ก า ศ ย า น : 
กระบวนการหลาย
มิติ 

ภายในประเทศ/ระหว่างประเทศ 
- เช็คอิน (Check-in) 
- ความปลอดภัย (Security) 
- ความสะดวกสบาย 
  (Convenience) 
- บรรยากาศ (Ambience) 
- สิ่งอ านวยความสะดวก 
  (Basic Facilities) 
- ระบบการจัดการ (Mobility) 

ปัจจัย 6 มิติ ให้ความหมายในการประเมินคุณภาพการบริการของ
ท่าอากาศยานได้หลากมิติ กอปรกับมีความหลากหลายของเที่ยวบิน
ภายในประเทศ 
และระหว่างประเทศมาเป็นตัวชี้วัดประกอบ  ซึ่งผลจากดังกล่าวอาจ
น าไปสู่การอภิปรายการประเมินคุณภาพการบริการของท่าอากาศยาน
ในมุมมองของผู้โดยสารได้ในเชิงลึกยิ่งขึ้น อันเนื่องมากจากความ
หลากมิติในปัจจัยดังกล่าว  
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ตารางท่ี 2.4  วรรณกรรมปริทัศน์และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (ต่อ) 
 

ผู้ศึกษา (ปี) เรื่อง ปัจจัย/มิติ  
ในการศึกษา 

ผลการศึกษา 

Jagoda and 
Balasuriya (2007) 

คุณภาพการบริการ
ของท่าอากาศยาน
ข อ ง ผู้ โ ด ย ส า ร : 
การศึกษาเชิงส ารวจ 

SERVQUAL ผู้โดยสารรับรู้และประเมินคุณภาพการบริการของท่าอากาศยานบันดาไนยเก กรุง
โคลัมโบ ประเทศศรีลังกาของผู้โดยสาร ในรายด้านพบว่า มีระดับการประเมินในด้าน
ความมั่นใจมากที่สุด รองลงมาได้แก่ ด้านการตอบสนอง ด้านความเป็นรูปธรรม/สัมผัส
ได้ ด้านการเอาใจใส่ และด้านความน่าเชื่อถือ ตามล าดับ  

Faculty of Hospitality 
and Tourism (FHT), 
 Prince of Songkla 
University (Phuket 
Campus) (2017) 

Phuket Tourists’ 
Nationality 

เกณฑ์จ าแนก
นักท่องเที่ยว
จังหวัดภูเก็ต 

 

นักท่องเที่ยวที่ เข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดภู เก็ต ปี  พ.ศ.  2560 จ าแนกตาม 
กลุ่มสัญชาติโดยเรียงล าดับ ดังนี้ 

1. นักท่องเที่ยวจีน คิดเป็นร้อยละ 24 
2. นักท่องเที่ยวรัสเซีย คิดเป็นร้อยละ 17 
3. นักท่องเที่ยวไทย คิดเป็นร้อยละ 16 
4. นักท่องเที่ยวยุโรป (ไม่รวมรัสเซีย) คิดเป็นร้อยละ 13 
5. นักท่องเที่ยวออสเตรเลีย คิดเป็นร้อยละ 13 
6. นักท่องเที่ยวเอเชีย (ไม่รวมจีน) คิดเป็นร้อยละ 12 
7. อ่ืน ๆ คิดเป็นร้อยละ 5 
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ตารางท่ี 2.4  วรรณกรรมปริทัศน์และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (ต่อ) 
 

ผู้ศึกษา (ปี) เรื่อง ปัจจัย/มิติ  
ในการศึกษา 

ผลการศึกษา 

Исполнительный 

Комитет 

Содружества 

Независимых 

Государств (2018) 
 

และ 
 

สภาธุรกิจไทย-รัสเซีย 
(2552) 

 

Commonwealth 
of Independent 

States (CIS) 

เกณฑ์การจัดกลุ่มรัสเซีย 
 

ก ลุ่ ม สั ญ ช า ติ ป ร ะ เ ท ศ ใ น ก ลุ่ ม เ ค รื อ รั ฐ อิ ส ร ะ / เ ค รื อ รั ฐ เ อ ก ร า ช
( Commonwealth of Independent States: CIS)  ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย  
11 ประเทศ  ได้แก่  

1. ประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย (Russian Federation)  
2. ประเทศสาธารณรัฐอาร์เมเนีย (Republic of Armenia) 
3. ประเทศสาธารณรัฐอาร์เซอร์ไบจาน (Republic of Azerbaijan) 
4. ประเทศสาธารณรัฐเบลารุส (Republic of Belarus) 
5. ประเทศสาธารณรัฐคาซัคสถาน (Republic of Kazakhstan) 
6. ประเทศสาธารณรัฐคีร์กีซสถาน (Kyrgyz Republic) 
7. ประเทศสาธารณรัฐมอลโดวา (Republic of Moldova) 
8. ประเทศสาธารณรัฐทาจิกิสถาน (Republic of Tajikistan) 
9. ประเทศเติร์กเมนิสถาน (Turkmenistan) 
10. ประเทศสาธารณรัฐอุซเบกิสถาน (Republic of Uzbekistan) 
11. ประเทศยูเครน (Ukraine) 



 

 

บทท่ี 3 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 

 
การวิจัยเรื่อง “แนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริการของท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต 

(Service Quality Improvement Guidelines of Phuket International Airport)” เป็นการวิจัย
แบบผสานวิธี (Mix Methods Research) ระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 
ประเมินผลข้อมูลจากแบบสอบถาม (Questionnaire) และเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  
โดยมีกรอบแนวคิดในการวิจัย (Research Conceptual Framework) ระเบียบวิธีวิจัย (Research 
Methodology) ตลอดจนรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
  3.1  กรอบแนวคิดในการวิจัย (Research Conceptual Framework) 
  3.2  ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย (Research Variable) 
  3.3  สมมติฐานการวิจัย (Research Hypothesis) 
  3.4  นิยามเชิงปฏิบัติการ (Operational Definition) 
  3.5  รูปแบบการวิจัย (Research Design) 
  3.6  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง (Population and Sample) 
  3.7  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา (Research Tool) 
  3.8  การทดสอบคุณภาพของเครื่องมือ (Quality Assessment of  
                           Research Tool) 
  3.9  วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล (Data Collection) 
  3.10  วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) 
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3.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย (Research Conceptual Framework) 

 ตัวแปรอิสระ  (Independent Variable)      ตัวแปรตาม (Dependent Variable) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(คุณภาพ)                       (คุณภาพ) 

 
 
 
 
 
 

แนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริการ
ของท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต   

 

คุณภาพการบริการของ 
ท่าอากาศยานนานาชาติภูเกต็  

(SafeSERVQUAL) 
- ด้านความน่าเชื่อถือ (Reliability) 
- ด้านการตอบสนอง (Responsiveness) 
- ด้านความมั่นใจ (Assurance) 
- ด้านการเอาใจใส่ (Empathy) 
- ด้านความเป็นรูปธรรม/การสัมผัสได้   
  (Tangibles) 
- ด้านความปลอดภัยและการรักษา 
  ความปลอดภัย (Safety & Security) 
แหล่งที่มา:  Parasuraman, Zeithamal, 
and Berry (1985, 1988); กรมท่าอากาศ
ยาน (2559); บริษัท ท่าอากาศยานไทย 
จ ากัด (มหาชน) (ทอท.) (2555, 2558b, 
2559); บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา (2548).          
               
 

ข้อมูลส่วนบุคคลของ 
ผู้ตอบแบบสอบถาม 

- เพศ  
- อายุ  
- สัญชาติ  
- ศาสนา  
- ระดับการศึกษาสูงสุด 
- อาชีพ 
- จุดประสงค์ในการเดินทาง  
- ความถี่ในการใช้บริการท่าอากาศยาน 
  นานาชาติภูเก็ต 
แ ห ล่ ง ที่ ม า : Phuket Tourists  
Experience Index (PTEI), Prince of 
Songkla University (Phuket 
Campus) (2017); (Klamsaengsai, 
2014); Солуянов (2016); 曾志煌
等 (2008) 
                

บริบทการพัฒนาคุณภาพการบริการ
ของท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต 

แหล่งที่มา:  บริษัท ท่าอากาศยานไทย 
จ ากัด (มหาชน) (ทอท.) (2555, 2556, 
2557, 2558a, 2558b). 
 

ภาพที่ 3.1  กรอบแนวคิดในการวิจัย (Research Conceptual Framework) 
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3.2 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย (Research Variable) 

ลักษณะทางประชากรของผู้ โดยสารที่ต่างกัน มีการประเมินคุณภาพการบริการของ 
ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตแตกต่างกัน  โดยที่   

 
3.2.1  ตัวแปรอิสระ (Independent Variable)  คือ ลักษณะทางประชากรของผู้ตอบ

แบบสอบถาม 
3.2.2  ตัวแปรตาม (Response Variable) คือ คุณภาพการบริการของท่าอากาศยาน

นานาชาติภูเก็ต 
 

3.3 สมมติฐานการวิจัย (Research Hypothesis) 

สมมติฐานการวิจัย ได้แก่ ลักษณะทางประชากรของผู้ ตอบแบบสอบถามที่ต่างกัน  
มีการประเมินคุณภาพการบริการของท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตแตกต่างกัน 

 

3.4 รูปแบบการวิจัย (Research Design) 

การวิจัยเรื่อง “แนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริการของท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต 
(Service Quality Improvement Guidelines of Phuket International Airport)” เป็นการวิจัย
แบบผสานวิธี (Mix Methods) ระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัย
เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซึ่งผู้วิจัยได้ก าหนดวิธีการศึกษาเพ่ือให้ได้ข้อมูลในการวิเคราะห์
ผลการศึกษา ดังนี้ 

 
3.4.1  การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 
เป็นกระบวนการวิจัยที่ใช้แบบสอบสอบถาม (Questionnaire) ผู้โดยสารชาวต่างชาติที่ใช้

บริการเที่ยวบินระหว่างประเทศ (International Flight) ผ่านทางอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ 
(International Passenger Terminal) ที่ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต (Phuket International 
Airport: HKT/VTSP) แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
(Socio-demographic characteristics of respondent) และคุณภาพการบริการของท่าอากาศ
ยานนานาชาติภูเก็ต (Service Quality of Phuket International Airport)  
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3.4.2  การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
เป็นกระบวนการวิจัยเพ่ือหาข้อมูลของรายละเอียดที่ต้องการซึ่งเป็นรูปแบบการวิจัย 

(Research Design) รองมาจากการใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เ พ่ือให้ได้ข้อมูลและ
รายละเอียดที่ตรงตามวัตถุประสงค์ (Objective) มากขึ้นโดยวิธีการศึกษาเอกสาร (Documentary 
Study) การลงพ้ืนที่ (Field Trip) รวมถึงสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-structure Interview)  
โดยการสัมภาษณ์ผู้โดยสารเกี่ยวกับคุณภาพการบริการของท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต (Service 
Quality of Phuket International Airport)  รวมถึงเพ่ือน าเสนอแนวทางการพัฒนาคุณภาพการ
บริการท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต (Service Quality Improvement Guidelines of Phuket 
International Airport) 
 

3.5 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง (Population and Sample) 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  (Population and Sample) คือ ผู้ โดยสาร (Passenger) 
ที่ใช้บริการเที่ยวบินระหว่างประเทศ (International Flight) ผ่านทางอาคารผู้โดยสารระหว่าง
ประเทศ (International Passenger Terminal) แห่งใหม่ ที่เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในวัน
ศุกร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2559 ที่ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต (Phuket International Airport: 
HKT/VTSP) โดยอ้างอิงจากสถิติจ านวนผู้โดยสารที่เดินทางเข้า-ออกผ่านทางอาคารผู้โดยสารระหว่าง
ประเทศ ( International Passenger Terminal)  ที่ ท่ าอากาศยานนานาชาติภู เก็ต  (Phuket 
International Airport: HKT/VTSP) ตั้งแต่เดือนกันยายน ปี พ.ศ. 2559 ซึ่งเป็นเดือนที่เปิดใช้บริการ
อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ (International Passenger Terminal) ดังกล่าว อย่างเป็นทางการ 
(กองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ภูเก็จอันดามันนิวส์, 2559, 1-15 กันยายน; บริษัท ท่าอากาศยานไทย 
จ ากัด (มหาชน) (ทอท.) , 2559) จนถึงเดือนธันวาคม ปี พ.ศ.2559 รวมเป็นจ านวนทั้งสิ้น 
2,557,676 คน (บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) (ทอท.) , 2559) จัดเป็นประชากร 
แบบที่ สามารถนับจ านวนได้แน่นอน (Finite Population)  การก าหนดของกลุ่ มตัวอย่ า ง 
(Sample Size) ผู้ วิจัยใช้ตารางส าเร็จรูป (Ready-made Table) ของ Taro Yamane (1960)  
อ้างถึงใน สุวิมล ติรกานันท์ (2549) ซึ่งกล่าวว่า ในกรณีที่ประชากร (Population) มีจ านวนมากกว่า 
1 แสนคน ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง (Sample Size) ควรเท่ากับ 400 คน ที่ระดับความมีนัยส าคัญ 
(Significant Level) 0.05 ระดับความเชื่อมั่น (Confidence Level) 95%  และมีความคลาดเคลื่อน 
(Error) ไม่เกิน 5%  โดยมีรายละเอียดในการค านวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่าง (Sample Size) ดังนี้ 
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สูตรการค านวณ  𝑛 = 
𝑁

1 + 𝑁(𝑒)2                  

โดยที่ 𝑁  แทน  ขนาดของประชากรจ านวน 2,557,676 คน       

  𝑛  แทน  จ านวนตัวอย่างหรือขนาดของกลุ่มตัวอย่าง               

  𝑒   แทน  ค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้โดยก าหนดค่า 5% หรือ 0.05 
เมื่อแทนค่าตามสูตรจะได้ดังนี้ 

  𝑛    = 2)05.0(557676,2+1

676,557,2  

  𝑛    =      399.94 คน 

  𝑛 ~       400 คน 
ส าหรับวิธีการสุ่มตัวอย่าง (Sampling Procedure) ที่ท าการวิจัยในครั้งนี้ เป็นแบบจ าเพาะ

เจาะจง (Purposive Sampling) จ านวน 410 ตัวอย่าง (Sample) จากผู้โดยสารชาวต่างชาติที่ใช้
บริการเที่ยวบินระหว่างประเทศ (International Flight) ผ่านทางอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ 
(International Passenger Terminal) ที่ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต (Phuket International 
Airport: HKT/VTSP) 
 

3.6 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา (Research Tool) 

 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา (Research Tool) ครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaire) 
ฉบับ 3 ภาษา อันสอดคล้องกับนโยบายการรับสมัครบุคคลเข้าท างานขององค์กร (บริษัท ท่าอากาศ
ยานไทย จ ากัด (มหาชน) (ทอท.) , 2558a)  ได้แก่ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษารัสเซีย 
ประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ 
 
 3.6.1 ส่วนที่ 1  ค าถามที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (Socio-
demographic Characteristics of Respondent) ประกอบด้วย เพศ อายุ สัญชาติ ศาสนา ระดับ
การศึกษาสูงสุด อาชีพ จุดประสงค์หลักในการเดินทาง  ความถ่ีในการใช้บริการเที่ยวบินต่อปีท่ีท่า
อากาศยานนานาชาติภูเก็ต  
 

3.6.2 ส่วนที่ 2  ค าถามที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพการบริการของท่าอากาศยานนานาชาติ
ภูเก็ต (Service Quality of Phuket International Airport)  ซึ่งค าถามในแต่ละแผนกประกอบไป
ด้วย 6 ด้าน อันประกอบด้วยหลักตามทฤษฎีการวัดคุณภาพการบริการ  (SERVQUAL) ของ 
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Parasuraman et al. (1985, 1988) 5 ด้าน ได้แก่ ความน่าเชื่อถือ (Reliability) การตอบสนอง 
(Responsiveness) ความมั่นใจ (Assurance) การเอาใจใส่ (Empathy) ความเป็นรูปธรรม/การ
สัมผัสได้ (Tangibles) และความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัย (Safety and Security) ตาม
การประเมินของกรมท่าอากาศยาน (2559) แนวคิดเกี่ยวกับความปลอดภัยและการรักษาความ
ปลอดภัยท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต โดย บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) (ทอท.) 
(2555) รวมถึงบริเวณเขตหวงห้ามของบุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา (2548) ได้เป็นคุณภาพการบริการแบบ 
SafeSERVQUAL อันมีที่มาจาก “SERVQUAL” ร่วมกับ “Safety and Security” ว่าผู้ โดยสาร 
(Passenger) มีการประเมินคุณภาพการบริการของท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต (The Service 
Quality of Phuket International airport) อย่างไร แสดงระดับคุณภาพการบริการของท่าอากาศ
ยานนานาชาติภูเก็ต (Level of the Service Quality of Phuket International Airport) 

 โดยใช้มาตรวัดแบบ Likert’s Scale แบ่งเป็นระดับคุณภาพการบริการของ          
ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต (Level of the Service Quality of Phuket International Airport)  
5 ระดับ คือ ดีเยี่ยม (Excellent) ดี (Good) ปานกลาง (Average) แย่ (Poor) และแย่มาก (Very 
Poor) ตามล าดับ โดยที่  

  ดีเยี่ยม (Excellent) = 5 คะแนน 
ดี (Good)     = 4 คะแนน 
ปานกลาง (Average)   = 3  คะแนน 
แย่ (Poor)  = 2  คะแนน 
แย่มาก (Very Poor)   = 1 คะแนน 
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3.7 การทดสอบคุณภาพของเครื่องมือ (Quality Assessment of Research Tool) 

 ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถาม (Questionnaire) ที่สร้างขึ้นส าหรับการศึกษาวิจัยไปท าการ
ทดสอบคุณภาพของเครื่องมือโดยการทดสอบหาค่าความเที่ยงตรง (Validity) และการทดสอบความ
เชื่อมั่น (Reliability) ดังนี้   
 

3.7.1 การทดสอบหาความเที่ยงตรง (Validity)  
ผู้วิจัยได้น าเสนอแบบสอบถาม (ที่สร้างขึ้น เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือตรวจสอบความ

ถูกต้องตามเนื้อหา (Content Validity) ความเหมาะสมในการใช้ภาษา (Wording) และความชัดเจน 
(Clearing) หลังจากนั้นน ามาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง ( Index of Item-objective Congruence: 
IOC) โดยใช้สูตร 

 การตรวจสอบความเที่ยงตรง (Content Validity) ตามเนื้อหาท าการทดสอบแบบสอบถาม 
(Questionnaire) ในความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) โดยการน าแบบสอบถามไปให้
ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 3 ท่าน ซึ่งมีเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 

ในการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของข้อค าถามก าหนดให้เลือกตอบ 3 ช่อง คือ 
 สอดคล้อง     (+1)  หมายถึง   เห็นว่าข้อค าถามสอดคล้องกับประเด็นที่ 
     ต้องการถาม 
 ไม่แน่ใจ      (0)    หมายถึง  ไม่สามารถสรุปได้ว่าข้อค าถามสอดคล้องหรือ 
     ไม่กับประเด็นที่ต้องการถาม 
 ไม่สอดคล้อง  (-1)   หมายถึง  เห็นว่าข้อค าถามไม่สอดคล้องกับประเด็นที่ 
     ต้องการถาม 
การค านวณค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item-objective Concurrence: IOC) ข้อ

ค าถามท่ีใช้ได้ต้อง  มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป (สุวิมล ติรกานันท,์ 2549) 

 สูตรการค านวณ IOC = 
∑ 𝑅

𝑛
 

 เมื่อ IOC  แทน ค่าดัชนีความสอดคล้อง 
  ∑ 𝑅 แทน ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

  𝑛 แทน จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 
 
ผลการทดสอบแบบสอบถามได้ค่าความสอดคล้องอยู่ที่ 1.00   จากนั้นน าเสนออาจารย์       

ที่ปรึกษาเพ่ือให้ความเห็นแล้วน ามาด าเนินการปรับปรุงแก้ไขที่เหมาะสมตามข้อเสนอแนะต่อไป 
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3.7.2 การทดสอบความเชื่อม่ัน (Reliability)  
 ผู้วิจัยได้หาความเชื่อมั่นได้ทดสอบค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์
แอลฟา Cronbach’s Coefficient Alpha  

  สูตรการค านวณ  α𝐾  = 
𝑘

𝑘−1
(1 −

∑ 𝑆𝑖
2

𝑆𝑡
2 )  

 เมื่อ α𝐾  แทน  ค่าความเชื่อม่ัน       

  𝑘  แทน  จ านวนข้อในแบบทดสอบ               

  𝑆𝑖
2    แทน  ความแปรปรวนรายข้อของแบบทดสอบ 

  𝑆𝑡
2    แทน  ค่าความแปรปรวนของแบบทดสอบ  

   

ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลอง เครื่องมือ (Try-out) กับกลุ่ม
ประชากรที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ใช่กลุ่มที่จะศึกษา จ านวน 30 ราย  แล้วน ามา
ทดสอบหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์ Cronbach’s Coefficient 
Alpha โดยการน าข้อมูลที่ได้จากการทดลองมาค านวณหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามและ 
ท าการวิเคราะห์เพ่ือแก้ไขปรับปรุงแบบสอบถามให้มีความสมบูรณ์ส าหรับน าไปใช้กับประชากร  
ที่ท าการวิจัย ซึ่งจากแบบสอบถามจ านวน  30 ชุด ได้ค่าสัมประสิทธิ์ Cronbach’s Coefficient 
Alpha หรือแบบสอบถาม (Questionnaire) มีค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ทั้งฉบับเท่ากับ 0.975 
หรือ 97.5%  
 

3.8 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล (Data Collection)    

ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) แก่ผู้โดยสารชาวต่างชาติที่ใช้
บริการเที่ยวบินระหว่างประเทศผ่านทางอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ (International Passenger 
Terminal) ในช่วงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560 แล้วด าเนินการตรวจสอบความถูกต้องของแบบสอบถาม 
(Questionnaire) โดยเลือกเฉพาะฉบับที่สมบูรณ์และเก็บข้อมูลเพ่ิมเติมเมื่อพบแบบสอบถามที่ไม่
สมบูรณ์เพ่ือน าผลการตอบแบบสอบถาม (Questionnaire) ที่สมบูรณ์ที่สุดไปวิเคราะห์ข้อมูล (Data 
Analysis) ต่อไป  
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3.9 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis)       

 การศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้การวิเคราะห์ตามหลักทางสถิติด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป 
เพ่ือให้ได้ผลของคุณภาพการบริการของท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต (The Service Quality of 
Phuket International Airport)  ดังนี้ 

 
 3.9.1 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 
 วิเคราะห์ข้อมูลหาค่าค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: SD)  โดยมีสูตรการค านวณดังต่อไปนี้ 
 
  3.9.1.1 ค่าความถี่ (Frequency) 
 
  3.9.1.2 ค่าร้อยละ (Percentage) อภินันท์ จันตะนี (2538) ; อัศวิน แสงพิกุล 
(2556)   

   สูตรการค านวณ  𝑃 = 
𝑓×100

𝑛
 

  เมื่อ 𝑃  แทน  ร้อยละหรือ % (Percentage) 

   𝑓  แทน  ความถี่ท่ีต้องการเปลี่ยนแปลงให้เป็นร้อยละ        

   𝑛   แทน  จ านวนความถี่ทั้งหมดหรือจ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
 

  3.9.1.3 ค่าเฉลี่ย (Mean) ชูศรี วงศ์รัตนะ (2541); อัศวิน แสงพิกุล (2556) 

   สูตรการค านวณ  𝑋 =  
∑ 𝑋

𝑛
 

  เมื่อ 𝑋   แทน  ค่ามัชฌิมเลขคณิตหรือค่าคะแนนเฉลี่ย 

   ∑ 𝑋  แทน  ผลรวมของคะแนนทั้งหมด        

   𝑛    แทน  จ านวนความถี่ท้ังหมดหรือจ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
 

ก าหนดการความค่าเฉลี่ยโดยใช้เกณฑ์ของกัลยา วานิชย์บัญชา (2548) 
แบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้  

 



64 
 

 

         ค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง  4.21-5.00  หมายถึง มีค่าอยู่ในระดับมากที่สุด 
        ค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง  3.41-4.20  หมายถึง มีค่าอยู่ในระดับมาก 
         ค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง  2.61-3.40  หมายถึง มีค่าอยู่ในระดับปานกลาง 
         ค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง  1.81-2.60  หมายถึง มีค่าอยู่ในระดับน้อย 
         ค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง  1.00-1.80  หมายถึง มีค่าอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

 
  3.9.1.4 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: SD)  
  การหาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเพ่ือใช้แปลความหมายของข้อมูลต่าง ๆ (ชูศรี วงศ์
รัตนะ, 2541; อัศวิน แสงพิกุล, 2556) 

   สูตรการค านวณ  𝑆𝐷 =  √
𝑛 ∑ 𝑋2(∑ 𝑋)2

𝑛(𝑛−1)
 

  เมื่อ 𝑆𝐷  แทน  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนกลุ่มตัวอย่าง 

   𝑋 แทน  คะแนนแต่ละตัวในกลุ่มตัวอย่าง 

   𝑛    แทน  จ านวนความถี่ท้ังหมดหรือจ านวนกลุ่มตัวอย่าง 

   ∑𝑋2  แทน  ผลรวมของคะแนนแต่ละตัวยกก าลังสอง  

         (∑ 𝑋)2 แทน  ผลรวมของคะแนนทั้งหมดยกก าลังสอง 
 

3.9.2 สถิติอนุมาน ( Inferential Statistics)  วิ เคราะห์ข้อมูลเ พ่ือท าการทดสอบ
สมมติฐานการวิจัยใช้สถิติการทดสอบค่าสถิติ t-test  สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 
(One-way ANOVA) โดยสถิติทดสอบ F และสถิติทดสอบ Fisher's Least Significant Difference 
(LSD) โดยมีสูตรการค านวณดังต่อไปนี้  
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  3.9.2.1 ค่า t-test   
  ใช้เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มที่เป็นอิสระ
ต่อกนั (ชูศรี วงศ์รัตนะ, 2541)   
 

   กรณีท่ีความแปรปรวนของทั้ง 2 กลุ่ม เท่ากัน  𝑆1
2 = 𝑆2

2   

   สูตรการค านวณ  𝑡 = 
𝑋1−𝑋2

√
(𝑛1−1)𝑆1

2(𝑛1−1)𝑆2
2

𝑛1+𝑛2−2
[

1

𝑛1
+

1

𝑛2
]

 

  โดยที่  𝑑𝑓 = 𝑛1 + 𝑛2 − 2 
 

  กรณีท่ีความแปรปรวนของทั้ง 2 กลุ่ม ไม่เท่ากัน  𝑆1
2 ≠ 𝑆2

2 

   สูตรการค านวณ  𝑡 = 
𝑋1−𝑋2

√
𝑆1

2

𝑛1
+

𝑆2
2

𝑛2

 

  โดยที่  𝑑𝑓 =

𝑆1
2

𝑛1
−

𝑆2
2

𝑛2

[
𝑆1

2

𝑛1
]

2

𝑛1−1
+

[
𝑆2

2

𝑛2
]

2

𝑛2−1

 

 

  เมื่อ 𝑡  แทน  ค่าสถิติท่ีใช้พิจารณาใน t-distribution 

   𝑋1   แทน  ค่ามัชฌิมเลขคณิตหรือค่าคะแนนเฉลี่ยของ 
             กลุ่มตัวอย่างท่ี 1        

   𝑋2   แทน  ค่ามัชฌิมเลขคณิตหรือค่าคะแนนเฉลี่ยของ 
            กลุ่มตัวอย่างท่ี 2        

   𝑆1
2   แทน  ค่าความแปรปรวนของคะแนนกลุ่มตัวอย่างที่ 1 

   𝑆2
2   แทน  ค่าความแปรปรวนของคะแนนกลุ่มตัวอย่างที่ 2 

   𝑛1 แทน  ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ 1 

   𝑛2 แทน  ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ 2 

   𝑑𝑓 แทน  องศาอิสระ (Degree of Freedom)  
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  3.9.2.2 สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA)  แบบ
การทดสอบความแตกต่างระหว่างค่ามัชฌิมเลขคณิตหรือค่าคะแนนเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างตั้งแต่  2 
กลุ่มขึ้นไป (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2546)  เมื่อทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้วยสถิติทดสอบ F  
แล้วพบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยจะท าการทดสอบรายคู่ด้วยสถิติทดสอบ LSD (กัลยา วานิชย์บัญชา, 
2557) 
   1)  สถิติทดสอบ F F-test  
   ใช้กรณีค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มเท่ากัน มีสูตรดังนี้ 
 
ตารางท่ี 3.1  แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) 
 

แหลง่ของ 
การแปรปรวน 

ผลรวมก าลังสอง 

𝑆𝑆 
𝑑𝑓 ค่าประมาณของ

ความแปรปรวน 

𝑀𝑆 

𝐹 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

𝑆𝑆𝑏 
𝑆𝑆𝑤  

𝑘 − 1 
𝑛 − 𝑘 

𝑀𝑆𝑏  
𝑀𝑆𝑤  

𝑀𝑆𝑏

𝑀𝑆𝑤
 

ทั้งหมด 𝑆𝑆𝑡  𝑛 − 1   

 

    สูตรการค านวณ  𝐹 = 
𝑀𝑆𝑏

𝑀𝑆𝑤
 

  โดยที่ 𝑘 − 1แทน  องศาอิสระ (Degree of Freedom) 

                                                  ส าหรับการผันแปรระหว่างกลุ่ม 𝑑𝑓𝑏 

   𝑛 − 𝑘แทน  องศาอิสระ (Degree of Freedom) 

                                                  ส าหรับการผันแปรระหว่างกลุ่ม 𝑑𝑓𝑤 

  เมื่อ 𝐹 แทน  ค่าสถิติท่ีใช้พิจารณา F-distribution 

   𝑀𝑆𝑏  แทน  ค่าความแปรปรวนระหว่างกลุ่ม 

   𝑀𝑆𝑤   แทน  ค่าความแปรปรวนภายในกลุ่ม 

   𝑆𝑆𝑏    แทน  ผลบวกก าลังสองระหว่างกลุ่ม 

   𝑆𝑆𝑤  แทน  ผลบวกก าลังสองภายในกลุ่ม 

   𝐾 แทน  จ านวนกลุ่มของกลุ่มตัวอย่าง  
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   𝑛 แทน  จ านวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 

   𝑑𝑓𝑏 แทน  ชั้นแห่งความเป็นอิสระของ 
                                               ความแปรปรวนระหว่างกลุ่ม 

   𝑑𝑓𝑤 แทน  ชั้นแห่งความเป็นอิสระของ 
                                               ความแปรปรวนภายในกลุ่ม 

  
  2)  สถิติทดสอบ Fisher’s Least Significant Difference (LSD) 
  เพ่ือเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของกลุ่มตัวอย่างเ พ่ือดูว่าคู่ ใดบ้างที่      

แตกต่างกัน โดยใช้สูตร ดังนี้ (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2546) 

  เมื่อ  𝑛𝑖 ≠ 𝑛𝑗  𝐿𝑆𝐷 = 𝑡
1−

𝛼

2
;𝑛−𝑘√𝑀𝑆𝐸(

1

𝑛𝑖
+

1

𝑛𝑗
)

 

      ถ้า 𝑛𝑖 = 𝑛𝑗  𝐿𝑆𝐷 = 𝑡
1−

𝛼

2
;𝑛−𝑘√

2𝑀𝑆𝐸

𝑛𝑖

 

  โดยที่  𝑑𝑓𝑤 = 𝑛 − 𝑘 

  เมื่อ 𝐿𝑆𝐷 แทน  ค่าผลต่างนัยส าคัญทีค่ านวณได ้

                                                  ส าหรับกลุ่มตัวอย่างที่ 𝑖 และ 𝑗 

   𝑀𝑆𝐸 แทน  ค่า Mean Square Error (𝑀𝑆𝑤) 

   𝐾   แทน  จ านวนกลุ่มของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ทดสอบ 

   𝑛 แทน  จ านวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 

   α แทน  ค่าความคลาดเคลื่อน 

   𝑛𝑖  แทน  จ านวนกลุ่มตัวอย่างในกลุ่ม 𝑖 

   𝑛𝑗  แทน  จ านวนกลุ่มตัวอย่างในกลุ่ม 𝑗 
  

นอกจากสูตรการค านวณข้างต้นแล้วมีเกณฑ์การจ าแนกด้านสัญชาติของกลุ่ม
ตัวอย่างแบบเป็นข้อมูลดิบ (Raw Data)  ในขั้นตอนต่อไปผู้วิจัยได้ท าการจ าแนกสัญชาติออกเป็นกลุ่ม
ต่าง ๆ ได้แก่ เอเชีย (ไม่รวมจีน), ยุโรป (ไม่รวมรัสเซีย), ออสเตรเลีย, อเมิรกา จีน และรัสเซีย โดยใช้
เกณฑ์จากการศึกษาในการแบ่งสัดส่วนนักท่องเที่ยวตามสัญชาติที่เดินทางเข้ามาในภูเก็ต (Phuket 
Tourists’ Nationality) ของ  Phuket Tourist Experience Index Project (PTEI),  Faculty of 
Hospitality and Tourism (FHT),  Prince of Songkla University (Phuket Campus) (2017 ) 
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สอดคล้องกับความหลากหลายของประเภทของนักท่องเที่ยวที่แตกต่างกันในจังหวัดภูเก็ต (Wongyai, 
2016, December) โดยจ าแนกกลุ่มสัญชาติ ดังต่อไปนี้ 

1) เอเชีย (Asia)  คือ กลุ่มสัญชาติที่อยู่ในทวีปเอเชีย แต่ไม่นับรวมจีน 
2) ยุโรป (Europe)  คือ กลุ่มสัญชาติที่อยู่ในทวีปยุโรป แต่ไม่นับรวมรัสเซีย 
3) ออสเตรเลีย (Australia)  คือ กลุ่มสัญชาติที่อยู่ในทวีปออสเตรเลีย 
4) อเมริกา (The Americas) คือ กลุ่มสัญชาติที่อยู่ในทวีปเอมริกาเหนือ (North 

America) อเมริกากลาง (Central America) และอเมริกาใต้ (South America) 
5) จีน  (Chinese) คือ  ประเทศสาธารณรั ฐประชาชนจีน  ( The People’s 

Republic of China: PRC) และกลุ่มสัญชาติประเทศที่ใช้ภาษาจีนเป็นภาษา
ราชการ 

6) รั ส เ ซี ย  (Russian) คื อ  กลุ่ ม สัญชาติ ป ระ เทศ ในกลุ่ ม เ ค รื อ รั ฐ อิ ส ระ / 
เ ค รื อ รั ฐ เ อ ก ร า ช  ( Commonwealth of Independent States: CIS) 
(Исполнительный Комитет Содружества Независимых 

Государств, 2018; สภาธุรกิจไทย-รัสเซีย, 2552)  
 
ตารางท่ี 3.2  การจ าแนกกลุ่มสัญชาติ 
 

เอเชีย 
(Asia) 

  ยุโรป 
(Europe) 

ออสเตรเลีย 
(Australia) 

อเมริกา 
(The Americas) 

จีน 
(Chinese) 

รัสเซีย 
(Russian) 

มาเลเซีย 
อินเดีย 
อิหร่าน 
สิงคโปร์ 
ฟิลิปปินส์
เกาหลีใต้ 

ญี่ปุ่น 
อินโดนีเซีย 

บริติช 
สโลวัก 
ฝรั่งเศส 
สเปน 

โปรตุเกส 
เช็ก 

เยอรมนั 
นอร์เวย์ 

สวิส 

ออสเตรเลีย 
นิวซีแลนด์ 

อเมริกัน 
แคนาดา 
บราซิล 

ชิล ี
 

จีน 
ฮ่องกง 

รัสเซีย 
ยูเครน 

คาซัคสถาน 



 

 

ตารางท่ี 3.3  รูปแบบการวิจัยเรื่องแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริการของท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต 
 

 
วัตถุประสงค์ 
(Objective) 

 
ระเบียบวิธีวิจัย 

(Research 
Method) 

 
ประชากร 

(Population) 

 
ขนาดกลุ่ม
ตัวอย่าง 

(Sample Size) 

เทคนิคการสุ่ม 
กลุ่มตัวอย่าง/ 

การรวบรวมข้อมูล 
(Sampling 

Technique/ 
Data Collection) 

 
เครื่องมือการวิจัย 

(Research 
Tool)  

 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
(Data Analysis) 

1. เพ่ือศึกษาบริบท
ก า ร พั ฒ น า
คุ ณ ภ า พ ก า ร
บริการของท่ า
อ า ก า ศ ย า น
นานาชาติภูเก็ต 

การวิจัย 
เชิงคุณภาพ 

(Qualitative 
Research) 

N/A 
 
 

N/A 
 

ผู้โดยสาร 
(Passenger) 

N/A 
 
 

N/A 
 

29 
 

การวิจัยเอกสาร
(Documentary 

Research) 
การลงพ้ืนที่  
(Field Trip) 

การสัมภาณ์แบบกึ่ง
โครงสร้าง  

(Semi-structured 
Interview) 

รายงานประจ าปี 
(Annual Report) 

และ 
ข้อมูลจากแหล่ง 
ที่เป็นทางการ  

อ่ืน ๆ 
 

การวิเคราะห์เนื้อหา 
(Content Analysis) 

และ 
การพรรณนา/อธิบาย  

(Descriptive 
Approach) 
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ตารางท่ี 3.3  รูปแบบการวิจัยเรื่องแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริการของท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต (ต่อ)  
 

 
วัตถุประสงค์ 
(Objective) 

 
ระเบียบวิธีวิจัย 

(Research 
Method) 

 
ประชากร 

(Population) 

ขนาดกลุ่ม
ตัวอย่าง 
(Sample 

Size) 

เทคนิคการสุ่ม 
กลุ่มตัวอย่าง/ 

การรวบรวมข้อมูล 
(Sampling 

Technique/ 
Data 

Collection) 

 
เครื่องมือ 
การวิจัย 

(Research 
Tool)  

 
การวิเคราะห์

ข้อมูล 
(Data 

Analysis) 

2. เ พ่ื อ ป ร ะ เ มิ น
คุ ณ ภ า พ ก า ร
บ ริ ก า ร ข อ ง 
ท่าอากาศยาน
นานาชาติภูเก็ต 

การวิจัย 
เชิงปริมาณ 

(Quantitative 
Research) 

ผู้โดยสารที่เดินทางเข้า-ออกผ่านทางอาคาร
ผู้โดยสารระหว่างประเทศที่ท่าอากาศยาน
นานาชาติภูเก็ต ตั้งแต่เดือนกันยายน ปี พ.ศ. 
2559 (กองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ภูเก็จ
อันดามันนิวส์, 2559, 1-15 กันยายน; บริษัท 
ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) (ทอท.) , 
2559) จนถึงเดือนธันวาคม ปี พ.ศ.2559 
จ านวนทั้งสิ้น 2,557,676 คน  (บริษัท ท่า
อากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) (ทอท.) , 
2559) 

จ านวน 
410 

ตัวอย่าง 

การสุ่มตัวอย่าง
แบบจ าเพาะ

เจาะจง 
(Purposive 
Sampling) 

แบบสอบถาม 
(Questionnaire) 

สถิติเชิง
พรรณนา 

(Descriptive 
Statistic) 

และ 
สถิติอนุมาน 
(Inferential 
Statistic) 
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ตารางท่ี 3.3  รูปแบบการวิจัยเรื่องแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริการของท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต (ต่อ)  
 

 
วัตถุประสงค์ 
(Objective) 

 
ระเบียบวิธีวิจัย 

(Research 
Method) 

 
ประชากร 

(Population) 

 
ขนาดกลุ่ม
ตัวอย่าง 

(Sample Size) 

เทคนิคการสุ่ม 
กลุ่มตัวอย่าง/ 

การรวบรวมข้อมูล 
(Sampling 

Technique/ 
Data Collection) 

 
เครื่องมือการ

วิจัย 
(Research 

Tool)  

 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
(Data Analysis) 

3. เ พ่ื อ เ ส น อ แ น ว
ทา งก าร พัฒนา
คุ ณ ภ า พ ก า ร
บ ริ ก า ร ข อ ง ท่ า
อ า ก า ศ ย า น
นานาชาติภูเก็ต 

การวิจัย 
เชิงคุณภาพ 

(Qualitative 
Research) 

N/A N/A ข้อมูลจาก
วัตถุประสงค์
(Objective) 
ข้อที่ 1 และ 2 

N/A การวิเคราะห์เนื้อหา 
(Content Analysis) 

และ 
การพรรณนา/อธิบาย  

(Descriptive 
Approach) 
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บทท่ี 4 
 

ผลการศึกษา 

 
 การวิจัยเรื่อง “แนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริการของท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต 
( Service Quality Improvements Guidelines of Phuket International Airport) ” 
เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี  (Mixed Methods) ระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research)  ประเมินผลข้อมูลจากแบบสอบถาม (Questionnaire)  เพ่ือศึกษาลักษณะทางประชากร
ของผู้ โดยสารและประเมินคุณภาพการบริการของท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต ( Phuket 
International Airport: HKT/VTSP) และเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) จากการศึกษาข้อมูล
เอกสาร (Documentary Study) การลงพ้ืนที่ (Field Trip) รวมถึงการสัมภาณ์แบบกึ่งโครงสร้าง 
(Semi-structured Interview)  เพ่ือศึกษาบริบทการพัฒนาของท่าอากาศยานนานานชาติภูเก็ต  
ศึกษากลุ่มตัวอย่างผู้โดยสารชาวต่างชาติที่ใช้บริการเที่ยวบินระหว่างประ เทศที่ท่าอากาศยาน
นานาชาติภูเก็ตส ารวจด้วยวิธีจ าเพาะเจาะจง (Purposive Sampling) และไม่อาศัยความน่าจะเป็น 
โดยอ้างอิงจากสถิติจ านวนผู้โดยสารชาวต่างประเทศที่เดินทางระหว่างประเทศที่ท่าอากาศยาน
นานาชาติภูเก็ต ตั้งแต่เดือนกันยายน ปี พ.ศ. 2559 (เป็นเดือนที่ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตเปิด
ให้บริการอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศแห่งใหม่) ของ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) 
(ทอท.) (2559);กองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ภูเก็จอันดามันนิวส์ (2559, 1-15 กันยายน) จ านวน 410 
คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยวิเคราะห์
ข้อมูล (Data Analysis) ดังนี้ 

4.1 ลักษณะทางประชากรของผู้ตอบแบบสอบถาม  
     (Socio-demographic Characteristics of Respondent) 
4.2 คุณภาพการบริการของท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต  
      (Service Quality of Phuket International Airport) 
4.3 การทดสอบสมมติฐานการวิจัย (Hypothesis Testing) 
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4.1 ผลการศึกษาลักษณะทางประชากรของผู้ตอบแบบสอบถาม (Study Result of 
Socio-demographic Characteristics of Respondent) 

ลักษณะทางประชากรของกลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นผู้โดยสารชาวต่างชาติ ได้แก่ 
เพศ อายุ สญัชาต ิศาสนา ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ จุดประสงค์ในการเดินทาง และความถ่ีในการ

ใช้บริการเที่ยวบินระหว่างประเทศท่ีท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต  
 
ตารางท่ี 4.1  ค่าความถี่และร้อยละ จ าแนกตามเพศ 
 

เพศ ความถี่ ร้อยละ 
ชาย 
หญิง 

213 
197 

52.0 
48.0 

รวม 410 100.0 

 
จากตารางที่ 4.1  พบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง  โดยเป็นเพศชายร้อยละ 

52.0 และเพศหญิงร้อยละ 48.0 
 

ตารางท่ี 4.2  ค่าความถ่ีและร้อยละ จ าแนกตามช่วงรุ่นอายุ 
 

อายุ ความถี่ ร้อยละ 

ต่ ากว่า 20 ปี (Generation Z) 
20 - 37 ปี (Generation Y) 
38 - 52 ปี (Generation X) 
53 - 71 ปี  (Baby Boomer) 

70 
223 
89 
28 

17.1 
54.4 
21.7 
6.8 

รวม 410 100.0 

  
 จากตารางที่ 4.2  พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุ 20–37 ปี (Generation Y) คิดเป็นร้อย
ละ 54.4  รองลงมาคือ อายุ 38–52 ปี (Generation X) อายุต่ ากว่า 20 ปี (Generation Z) และอายุ 
53–71 ปี (Baby Boomer) คิดเป็นร้อยละ 21.7, 17.1 และ 6.8 ตามล าดับ 
  



74 
 

 

ตารางท่ี 4.3  ค่าความถ่ีและร้อยละ จ าแนกตามสัญชาติ 
 

สัญชาติ ความถี่ ร้อยละ 

จีน (Chinese) 
มาเลเซีย (Malaysian) 

รัสเซีย (Russian) 
ออสเตรเลีย (Australian) 

อเมริกัน (American) 
อินเดีย (Indian) 

แคนาดา (Canadian) 
อิหร่าน (Iranian) 

นิวซีแลนด์ (New Zealander) 
บริติช (British) 

สิงคโปร์ (Singaporean) 
สโลวัก (Slovak) 

ฟิลิปปินส์ (Filipino) 
เกาหลีใต้ (South Korean) 

ฝรั่งเศส (French) 
สเปน (Spanish) 

โปรตุเกส (Portuguese) 
ญี่ปุ่น (Japanese) 
ยูเครน (Ukrainian) 

นอร์เวย์ (Norwegian) 
ฮ่องกง (Hong Kong SAR) 
อินโดนีเซีย (Indonesian) 

บราซิล (Brazilian) 
เช็ก (Czech) 
ชิล ี(Chilean) 

คาซัคสถาน (Kazakhstani) 
เยอรมัน (German) 

สวิส (Swiss) 

128 
85 
57 
23 
18 
14 
11 
9 
7 
7 
6 
5 
4 
4 
4 
3 
3 
3 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 

31.2 
20.7 
13.9 
5.6 
4.4 
3.4 
2.7 
2.2 
1.7 
1.7 
1.5 
1.2 
1.0 
1.0 
1.0 
0.7 
0.7 
0.7 
0.7 
0.5 
0.5 
0.5 
0.5 
0.5 
0.5 
0.5 
0.2 
0.2 
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ตารางท่ี 4.3  ค่าความถ่ีและร้อยละ จ าแนกตามสัญชาติ (ต่อ) 
 

สัญชาติ ความถี่ ร้อยละ 

รวม 410 100.0 

 
 จากตารางที่ 4.3  พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีสัญชาติจีน (Chinese) คิดเป็นร้อยละ 31.2  
รองลงมาคือ สัญชาติมาเลเซีย (Malaysian) รัสเซีย (Russian) ออสเตรเลีย (Australian) อเมริกัน
(American) อินเดีย (Indian) แคนาดา (Canadian) อิหร่าน (Iranian) นิวซีแลนด์ (New Zealander) 
บริติช (British) สิงคโปร์ (Singaporean) สโลวัก (Slovak) ฟิลิปปินส์ (Filipino) เกาหลีใต้ (South 
Korean) ฝรั่งเศส (French) สเปน (Spanish) โปรตุเกส (Portuguese) ญี่ปุ่น (Japanese) ยูเครน 
(Ukrainian) นอร์เวย์ (Norwegian), ฮ่องกง (Hong Kong SAR) อินโดนีเซีย (Indonesian) บราซิล 
(Brazilian) เช็ก (Czech) ชิลี (Chilean) คาซัคสถาน (Kazakhstani) เยอรมัน (German) และสวิส 
(Swiss)  
 
ตารางท่ี 4.4  สัญชาติ 
 

สัญชาติ ความถี่ ร้อยละ 
เอเชีย 
ยุโรป 

ออสเตรเลีย 
อเมริกา 

จีน 
รัสเซีย 

127 
28 
30 
33 
130 
62 

31.0 
6.8 
7.3 
8.0 
31.7 
15.1 

รวม 410 100.0 

 
จากตารางที่ 4.4  พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีสัญชาติจีน คิดเป็นร้อยละ 31.7 รองลงมา

คือ สัญชาติเอเชีย รัสเซีย อเมริกา ออสเตรเลีย และยุโรป คิดเป็นร้อยละ 31.0, 15.1, 8.0, 7.3 และ 
6.8 ตามล าดับ  
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ตารางท่ี 4.5  ค่าความถี่และร้อยละ จ าแนกตามศาสนา 
 

ศาสนา ความถี่ ร้อยละ 

พราหมณ์/ฮินดู 
พุทธ 
คริสต์ 
อิสลาม 

ไม่ได้นับถือศาสนา 
อ่ืน ๆ  

17 
113 
126 
19 
126 
9 

4.1 
27.6 
30.7 
4.6 
30.7 
2.2 

รวม 410 100.0 

 
 จากตารางที่ 4.5  พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์ และไม่ได้นับถือศาสนา 
คิดเป็นร้อยละ 30.7 และร้อยละ 30.7 รองลงมาคือ ศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม ศาสนาพราหมณ์/ 
ฮินดู และอ่ืน ๆ คิดเปน็ร้อยละ 27.6, 4.6, 4.1 และ 2.2 ตามล าดับ 
 
ตารางท่ี 4.6  ค่าความถี่และร้อยละ จ าแนกตามระดับการศึกษาสูงสุด 
 

ระดับการศึกษาสูงสุด ความถี่ ร้อยละ 

ต่ ากว่าปริญญาตรี 
ปริญญาตรี/เทียบเท่า 
สูงกว่าปริญญาตรี 
อ่ืน ๆ  
   - แพทยศาสตรบัณฑิต 
   - อ่ืน ๆ 

148 
172 
64 
 

 4 
22 

36.1 
42.0 
15.6 

 
1.0 
5.4 

รวม 410 100.0 

 
จากตารางที่ 4.6  พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 

42.0 รองลงมาคือ การศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี อ่ืน ๆ และแพทยศาสตรบัณฑิต  
คิดเป็นร้อยละ 36.1, 15.6, 5.4 และ 1.0 ตามล าดับ  
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ตารางท่ี 4.7  ค่าความถี่และร้อยละ จ าแนกตามอาชีพ 
 

อาชีพ ความถี่ ร้อยละ 

ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

นักธุรกิจ/เจ้าของกิจการ 
พนักงานบริษัทเอกชน/ห้างร้าน 
นักเรียน/นักศึกษา 
เกษียณอายุ 
อ่ืน ๆ  
   - นักการศึกษา/อาจารย์/ครู 
   - วิศวกร 
   - แม่บ้าน 
   - แพทย ์
   - นักท่องเที่ยว 
   - มิชชั่นนารี 
   - ช่างไฟฟ้า 
   - พ่ีเลี้ยงเด็ก 
   - ไม่ประกอบอาชีพ 
   - อ่ืน ๆ 

46 
52 
142 
95 
31 
 
9 
2 
7 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
17 

11.2 
12.7 
34.6 
23.2 
7.6 

 
2.2 
0.5 
1.7 
1.0 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
4.1 

รวม 410 100.0 

 
จากตารางที่ 4.7  พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน/     

ห้างร้าน คิดเป็นร้อยละ 34.6 รองลงมาคือ นักเรียน/นักศึกษา นักธุรกิจ/เจ้าของกิจการ ข้าราชการ/
พนักงานรัฐวิสาหกิจ  อ่ืน ๆ และเกษียณอายุ คิดเป็นร้อยละ 23.2, 12.7, 11.2, 10.7 และ 7.6 
ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 4.8  ค่าความถ่ีและร้อยละ จ าแนกตามจุดประสงค์ในการเดินทาง 
 

จุดประสงค์ในการเดินทาง ความถี่ ร้อยละ 

ท่องเที่ยว/พักผ่อน/วันหยุด 
ธุรกิจ 

394 
16 

96.1 
3.9 

รวม 410 100.0 
 
จากตารางที่ 4.8 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีจุดประสงค์ในการเดินทางเพ่ือท่องเที่ยว/พักผ่อน/

วันหยุด มากกว่าธุรกิจ โดยจุดประสงค์ในการเดินทางเพ่ือท่องเที่ยว/พักผ่อน/วันหยุด ร้อยละ 96.1 
และธุรกิจ ร้อยละ 3.9 
 
ตารางที่ 4.9  ค่าความถี่และร้อยละ จ าแนกตามความถี่ในการใช้บริการเที่ยวบินระหว่างประเทศที่    

ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต 
 

ความถี่ในการใช้บริการเที่ยวบินระหว่างประเทศ 
ที่ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต 

ความถี่ ร้อยละ 

ใช้บริการครั้งแรก 
1 - 5 ครั้งต่อปี 
6 - 10 ครั้งต่อปี 

มากกว่า 10 ครั้งต่อปี 

296 
100 
N/A 
14 

72.2 
24.4 
N/A 
3.4 

รวม 410 100.0 

 
จากตารางที่ 4.9  พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีความถี่ในการใช้บริการเที่ยวบิน

ระหว่างประเทศที่ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตใช้บริการครั้งแรก คิดเป็นร้อยละ 72.2 รองลงมาคือ 
1-5 ครั้งต่อปี และมากกว่า 10 ครั้งต่อปี คิดเป็นร้อยละ 24.4 และ 3.4 ตามล าดับ  
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4.2 ผลการศึกษาคุณภาพการบริการของท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต  (Study 
Results of Service Quality of Phuket International Airport) 

ตารางท่ี 4.10  ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จ าแนกตามคุณภาพการ
บริการของท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตด้านความน่าเชื่อถือ 

 

 
คุณภาพการบริการของ 

ท่าอากาศยานนานาชาติภูเกต็ 
ด้านความน่าเชื่อถือ 

(1) 

ระดับคุณภาพการบริการของ 
ท่าอากาศยานนานาชาติภูเกต็ 

ด้านความน่าเชื่อถือ 

 
 

�̅� 

 
 

SD 

 
 

แปล
ความ ดี

เยี่ยม 
ดี ปาน

กลาง 
แย ่ แย่

มาก 

1. ท่าอากาศยานให้บริการตรง
ตามท่ีได้ประชาสัมพันธ์ไว้     

161 
(39.3) 

207 
(50.5) 

26 
(6.3) 

15 
(3.7) 

1 
(0.2) 

4.25 0.75 มาก
ที่สุด 

2. เจ้ าหน้ าที่ ป ระชาสั ม พันธ์
สามารถให้ข้อมูลอย่างชัดเจน
และถูกต้อง 

197 
(48.0) 

174 
(42.4) 

31 
(7.6) 

8 
(2.0) 

N/A 4.37 0.71 มาก
ที่สุด 

3. ท่าอากาศยานมีความพร้อม
ในการให้บริการตั้ งแต่การ
บริการครั้งแรก 

183 
(44.6) 

175 
(42.7) 

40 
(9.8) 

10 
(2.4) 

2 
(0.5) 

4.29 0.78 มาก
ที่สุด 

4. ท่าอากาศยานให้บริการโดย
ปราศจากข้อผิดพลาด 

177 
(43.2) 

179 
(43.7) 

42 
(10.2) 

9 
(2.2) 

3 
(0.7) 

4.26 0.79 มาก
ที่สุด 

5. การบริการและกระบวนการ
โดยภาพรวมของท่าอากาศ
ยานนานาชาติภูเก็ต 
มีประสิทธิภาพ 

174 
(42.4) 

195 
(47.6) 

26 
(6.3) 

14 
(3.4) 

1 
(0.2) 

4.29 0.75 มาก
ที่สุด 

รวม 4.29 0.69 มาก
ที่สุด 
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จากตารางที่ 4.10 พบว่า กลุ่มตัวอย่างประเมินคุณภาพการบริการของท่าอากาศยาน
นานาชาติภูเก็ตด้านความน่าเชื่อถือ โดยภาพรวมในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.29  
เมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบว่า กลุ่มตัวอย่างประเมินระดับคุณภาพการบริการของเจ้าหน้าที่
ประชาสัมพันธ์สามารถให้ข้อมูลอย่างชัดเจนและถูกต้องมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.37 รองลงมาคือ  
ท่าอากาศยานมีความพร้อมในการให้บริการตั้งแต่การบริการครั้งแรก การบริการและกระบวนการโดย
ภาพรวมของท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตมีประสิทธิภาพ ท่าอากาศยานให้บริการโดยปราศจาก
ข้อผิดพลาด และท่าอากาศยานให้บริการตรงตามที่ได้ประชาสัมพันธ์ไว้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.29, 4.29, 
4.26 และ 4.25 ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 4.11  ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จ าแนกตามคุณภาพการ
บริการของท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตด้านการตอบสนอง 

 

 
คุณภาพการบริการของ 

ท่าอากาศยานนานาชาติภูเกต็ 
ด้านการตอบสนอง 

(2) 

ระดับคุณภาพการบริการของ 
ท่าอากาศยานนานาชาติภูเกต็ 

ด้านการตอบสนอง 

 
 

�̅� 

 
 

SD 

 
 

แปล
ความ ดี

เยี่ยม 
ด ี ปาน

กลาง 
แย ่ แย่

มาก 

1. เจ้าหน้าที่ที่ท่าอากาศยาน
ตอบสนองความต้องการหรือ
สิ่งที่ผู้โดยสารร้องขอได้อย่าง
รวดเร็ว 

186 
(45.4) 

170 
(41.5) 

49 
(12.0) 

4 
(1.0) 

1 
(0.2) 

4.31 0.74 มาก
ที่สุด 

2. เจ้าหน้าที่ที่ท่าอากาศยานมี
เต็มใจในการให้บริการอย่าง
สม่ าเสมอ 

171 
(41.7) 

197 
(48.0) 

38 
(9.3) 

3 
(0.7) 

1 
(0.2) 

4.30 0.69 มาก
ที่สุด 

3. เจ้าหน้าที่ที่ท่าอากาศยาน
ต อ บ ส น อ ง ใ น ก า ร ข จั ด
ข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้
อย่างรวดเร็ว 

172 
(42.0) 

181 
(44.1) 

49 
(12.0) 

7 
(1.7) 

1 
(0.2) 

4.29 0.75 มาก
ที่สุด 

4. โดยภาพรวมแล้ว ใช้เวลาไม่
มากในการรอกระบวนการ
ต่าง ๆ 

215 
(52.4) 

148 
(36.1) 

44 
(10.7) 

3 
(0.7) 

N/A 4.40 0.71 มาก
ที่สุด 

รวม 4.32 0.63 มาก
ที่สุด 
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จากตารางที่ 4.11 พบว่า กลุ่มตัวอย่างประเมินคุณภาพการบริการของท่าอากาศยาน
นานาชาติภูเก็ตด้านการตอบสนองโดยภาพรวมในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.32 เมื่อพิจารณา
ในรายละเอียด พบว่า กลุ่มตัวอย่างประเมินระดับคุณภาพการบริการโดยภาพรวมแล้ว ใช้เวลาไม่มาก
ในการรอกระบวนการต่าง ๆ มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40 รองลงมาคือ เจ้าหน้าที่ท่ีท่าอากาศยาน
ตอบสนองความต้องการหรือสิ่งที่ผู้โดยสารร้องขอได้อย่างรวดเร็ว  เจ้าหน้าที่ที่ท่าอากาศยานมีเต็มใจ
ในการให้บริการอย่างสม่ าเสมอ และเจ้าหน้าที่ที่ท่าอากาศยานตอบสนองในการขจัดข้อผิดพลาดที่อาจ
เกิดข้ึนได้อย่างรวดเร็ว มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.31, 4.30 และ 4.29 ตามล าดับ 
 
ตารางท่ี 4.12  ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จ าแนกตามคุณภาพการ

บริการของท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตด้านความมั่นใจ 
 

 
คุณภาพการบริการของ 

ท่าอากาศยานนานาชาติภูเกต็ 
ด้านความม่ันใจ 

(3) 

ระดับคุณภาพการบริการของ 
ท่าอากาศยานนานาชาติภูเกต็ 

ด้านความม่ันใจ 

 
 

�̅� 

 
 

SD 

 
 

แปล
ความ ดี

เยี่ยม 
ด ี ปาน

กลาง 
แย ่ แย่

มาก 

1. เจ้าหน้าที่ท่ีท่าอากาศยาน 
มีความรู้ในการตอบค าถาม 

197 
(48.0) 

176 
(42.9) 

34 
(8.3) 

3 
(0.7) 

N/A 4.38 0.67 มาก
ที่สุด 

2. เจ้าหน้าที่ท่ีท่าอากาศยาน 
มีความน่าเชื่อถือ 

190 
(46.3) 

186 
(45.4) 

32 
(7.8) 

2 
(0.5) 

N/A 4.38 0.65 มาก
ที่สุด 

3. เจ้าหน้าที่ท่ีท่าอากาศยาน 
มีความสุภาพและมีมารยาท 

159 
(38.8) 

196 
(47.8) 

45 
(11.0) 

10 
(2.4) 

N/A 4.23 0.74 มาก
ที่สุด 

4. พฤติ ก ร รมห รื อที ท่ า ขอ ง
เจ้าหน้าที่ท่ีท่าอากาศยาน 
ท าให้ท่านเกิดความม่ันใจ 
ในการใช้บริการ 

164 
(40.0) 

192 
(46.8) 

47 
(11.5) 

6 
(1.5) 

1 
(0.2) 

4.25 0.73 มาก
ที่สุด 

รวม 4.31 0.64 มาก
ที่สุด 
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จากตารางที่ 4.12  พบว่า กลุ่มตัวอย่างประเมินคุณภาพการบริการของท่าอากาศยาน
นานาชาติภูเก็ตด้านความมั่นใจโดยภาพรวมในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.31 เมื่อพิจารณาใน
รายละเอียด พบว่า กลุ่มตัวอย่างประเมินระดับคุณภาพการบริการของเจ้าหน้าที่ที่ท่าอากาศยานมี
ความรู้ในการตอบค าถาม และเจ้าหน้าที่ที่ท่าอากาศยานมีความน่าเชื่อถือมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.38 และ 4.38 รองลงมาคือ พฤติกรรมหรือทีท่าของเจ้าหน้าที่ที่ท่าอากาศยานท าให้ท่านเกิดความ
มั่นใจในการใช้บริการ และเจ้าหน้าที่ที่ท่าอากาศยานมีความสุภาพและมีมารยาท มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.25 และ 4.23 ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 4.13  ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จ าแนกตามคุณภาพการ 
  บริการของท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตด้านการเอาใจใส่ 
 

 
คุณภาพการบริการของ 

ท่าอากาศยานนานาชาติภูเกต็ 
ด้านการเอาใจใส่ 

(4) 

ระดับคุณภาพการบริการของ 
ท่าอากาศยานนานาชาติภูเกต็ 

ด้านการเอาใจใส ่

 
 

�̅� 

 
 

SD 

 
 

แปล
ความ ดี

เยี่ยม 
ด ี ปาน

กลาง 
แย ่ แย่

มาก 

1. เจ้าหน้าที่ท่ีท่าอากาศ 
มีมิตรจิตรมิตรใจ  
ให้ความช่วยเหลือ  
และสื่อสารกับผู้โดยสาร 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

184 
(44.9) 

192 
(46.8) 

31 
(7.6) 

2 
(0.5) 

1 
(0.2) 

4.36 0.66 ม า ก
ที่สุด 

2. เจ้าหน้าที่ท่ีท่าอากาศยาน 
ให้ความใส่ใจแก่ท่าน 
เป็นรายบุคคล 

169 
(41.2) 

194 
(47.3) 

39 
(9.5) 

7 
(1.7) 

1 
(0.2) 

4.28 0.72 ม า ก
ที่สุด 

3. ความปรารถนาและความ
ต้องการของท่านได้รับการ
พิจารณา 

173 
(42.2) 

193 
(47.1) 

27 
(6.6) 

16 
(3.9) 

1 
(0.2) 

4.27 0.77 ม า ก
ที่สุด 

4. เจ้าหน้าที่ที่ท่าอากาศยาน
แสดงออกถึงความห่วงใย
อย่ า งจ ริ ง ใ จ ในการแก้ ไ ข
ปั ญ ห า ข อ ง ผู้ โ ด ย ส า ร ที่
สอดคล้องทิศทางเดียวกันกับ
น โยบายในกระบวนการ
ให้บริการของท่าอากาศยาน 

219 
(53.4) 

155 
(37.8) 

26 
(6.3) 

10 
(2.4) 

N/A 4.42 0.72 ม า ก
ที่สุด 

รวม 4.33 0.61 ม า ก
ที่สุด 

  



85 
 

 

จากตารางที่ 4.13  พบว่า กลุ่มตัวอย่างประเมินคุณภาพการบริการของท่าอากาศยาน
นานาชาติภูเก็ตด้านการเอาใจใส่โดยภาพรวมในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 เมื่อพิจารณา
ในรายละเอียด พบว่า กลุ่มตัวอย่างประเมินระดับคุณภาพการบริการของเจ้าหน้าที่ที่ท่าอากาศยาน
แสดงออกถึงความห่วงใยอย่างจริงใจในการแก้ไขปัญหาของผู้โดยสารที่สอดคล้องทิศทางเดียวกันกับ
นโยบายในกระบวนการให้บริการของท่าอากาศยานมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.42 รองลงมาคือ 
เจ้าหน้าที่ที่ท่าอากาศมีมิตรจิตรมิตรใจ ให้ความช่วยเหลือ และสื่อสารกับผู้โดยสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ, เจ้าหน้าที่ที่ท่าอากาศยานให้ความใส่ใจแก่ท่านเป็นรายบุคคล และความปรารถนาและ
ความต้องการของท่านได้รับการพิจารณา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.36, 4.28 และ 4.27 ตามล าดับ 
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ตารางที่ 4.14  ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จ าแนกตามคุณภาพการ
บริการของท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตด้านความเป็นรูปธรรม/สัมผัสได้ 

 
คุณภาพการบริการของ 

ท่าอากาศยานนานาชาติภูเกต็ 
ด้านความเป็นรูปธรรม/สัมผัสได้ 

(5) 

ระดับคุณภาพการบริการของ 
ท่าอากาศยานนานาชาติภูเกต็ 

ด้านความเป็นรูปธรรม/สัมผัสได้ 

 
 

�̅� 

 
 

SD 

 
 

แปล
ความ ดี

เยี่ยม 
ด ี ปาน

กลาง 
แย ่ แย่

มาก 

1. บรรยากาศของท่าอากาศยาน
สร้างประสบการณ์ท่ีดี 

200 
(48.8) 

167 
(40.7) 

33 
(8.0) 

9 
(2.2) 

1 
(0.2) 

4.36 0.74 มาก
ที่สุด 

2. การตกแต่งภายในสะท้อน 
ถึงความเป็น  
“ประตูสู่อันดามัน” 

207 
(50.5) 

163 
(39.8) 

25 
(6.1) 

14 
(3.4) 

1 
(0.2) 

4.37 0.77 มาก
ที่สุด 

3. ท่าอากาศยานมีความสะอาด 186 
(45.4) 

175 
(42.7) 

33 
(8.0) 

16 
(3.9) 

N/A 4.30 0.78 มาก
ที่สุด 

4. เครื่องหมายและสัญลักษณ์ 
มีความชัดเจน 

191 
(46.6) 

177 
(43.2) 

22 
(5.4) 

16 
(3.9) 

4 
(1.0) 

4.30 0.82 มาก
ที่สุด 

5. บริเวณจุดพักผู้โดยสาร 
มีความสะดวกสบาย 

199 
(48.5) 

161 
(39.3) 

33 
(8.0) 

12 
(2.9) 

5 
(1.2) 

4.31 0.84 มาก
ที่สุด 

6. มีรถเข็นกระเป๋ าสัมภาระ
ให้บริการอย่างเพียงพอ 

213 
(52.0) 

133 
(32.4) 

49 
(12.0) 

12 
(2.9) 

3 
(0.7) 

4.32 0.85 มาก
ที่สุด 

รวม 4.33 0.65 มาก
ที่สุด 

 
จากตารางที่ 4.14  พบว่า กลุ่มตัวอย่างประเมินคุณภาพการบริการของท่าอากาศยาน

นานาชาติภูเก็ตด้านความเป็นรูปธรรม/สัมผัสได้โดยภาพรวมในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 
เมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบว่า กลุ่มตัวอย่างประเมินระดับคุณภาพการบริการของการตกแต่ง
ภายในสะท้อนถึงความเป็น “ประตูสู่อันดามัน”มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.37 รองลงมาคือ 
บรรยากาศของท่าอากาศยานสร้างประสบการณ์ที่ดี  มีรถเข็นกระเป๋าสัมภาระให้บริการอย่างเพียงพอ 
บริเวณจุดพักผู้โดยสารมีความสะดวกสบาย  ท่าอากาศยานมีความสะอาด  และเครื่องหมายและ
สัญลักษณ์มีความชัดเจน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.36, 4.32, 4.31, 4.30 และ 4.30 ตามล าดับ  
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ตารางที่ 4.15  ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จ าแนกตามคุณภาพการ
บริการของท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตด้านความปลอดภัยและการรักษาความ
ปลอดภัย 

 

 
คุณภาพการบริการของ 

ท่าอากาศยานนานาชาติภูเกต็ 
ด้านความปลอดภัยและการ

รักษาความปลอดภัย 
(6) 

ระดับคุณภาพการบริการของ 
ท่าอากาศยานนานาชาติภูเกต็ 

ด้านความปลอดภัยและการรักษาความ
ปลอดภัย 

 
 

�̅� 

 
 

SD 

 
 

แปล
ความ 

ดี
เยี่ยม 

ดี ปาน
กลาง 

แย ่ แย่
มาก 

1. การบริการจัดการเวลาอย่าง
มีประสิทธิภาพ  
ณ จุดตรวจความปลอดภัย 

227 
(55.4) 

151 
(36.8) 

22 
(5.4) 

8 
(2.0) 

2 
(0.5) 

4.45 0.73 มาก
ที่สุด 

2. เ จ้ า ห น้ า ที่ รั ก ษ า ค ว า ม
ปลอดภัยมีมารยาท/สุภาพ/
มีมิตรจิตมิตรใจ 

219 
(53.4) 

140 
(34.1) 

40 
(9.8) 

9 
(2.2) 

2 
(0.5) 

4.38 0.79 มาก
ที่สุด 

3. รู้สึกปลอดภัยในเจ้าหน้าที่
รักษาความปลอดภัย 

213 
(52.0) 

148 
(36.1) 

40 
(9.8) 

8 
(2.0) 

1 
(0.2) 

4.38 0.76 มาก
ที่สุด 

4. การบริหารจัดการเวลาอย่าง
มีประสิทธิภาพ  
ณ จุดตรวจคนเข้าเมือง 

202 
(49.3) 

177 
(43.2) 

26 
(6.3) 

3 
(0.7) 

2 
(0.5) 

4.40 0.69 มาก
ที่สุด 

5. เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง
มีมารยาท/สุภาพ/มีมิตร
จิตรมิตรใจ 

216 
(52.7) 

143 
(34.9) 

45 
(11.0) 

2 
(0.5) 

4 
(1.0) 

4.38 0.78 มาก
ที่สุด 

6. ท่ า น รู้ สึ ก ป ล อ ด ภั ย ใ น
เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง 

212 
(51.7) 

158 
(38.5) 

34 
(8.3) 

3 
(0.7) 

3 
(0.7) 

4.40 0.73 มาก
ที่สุด 

7. การบริหารจัดการเวลาอย่าง
มีประสิทธิภาพ  
ณ จุดศุลกากร 

211 
(51.5) 

167 
(40.7) 

29 
(7.1) 

N/A 3 
(0.7) 

4.42 0.69 มาก
ที่สุด 
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ตารางที่ 4.15  ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จ าแนกตามคุณภาพการ
บริการของท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตด้านความปลอดภัยและการรักษาความ
ปลอดภัย (ต่อ) 

 

 
คุณภาพการบริการของ 

ท่าอากาศยานนานาชาติภูเกต็ 
ด้านความปลอดภัยและการ

รักษาความปลอดภัย 
(6) 

ระดับคุณภาพการบริการของ 
ท่าอากาศยานนานาชาติภูเกต็ 

ด้านความปลอดภัยและการรักษาความ
ปลอดภัย 

 
 

�̅� 

 
 

SD 

 
 

แปล
ความ 

ดี
เยี่ยม 

ดี ปาน
กลาง 

แย ่ แย่
มาก 

8. เ จ้ า ห น้ า ที่ ศุ ล ก า ก ร มี
มารยาท/สุภาพ/ 
มีมิตรจิตรมิตรใจ 

205 
(50.0) 

166 
(40.5) 

34 
(8.3) 

2 
(0.5) 

3 
(0.7) 

4.39 0.72 มาก
ที่สุด 

9. รู้สึกปลอดภัยในเจ้าหน้าที่
ศุลกากร 

200 
(48.8) 

156 
(38.0) 

45 
(11.0) 

6 
(1.5) 

3 
(0.7) 

4.33 0.79 มาก
ที่สุด 

10. โดยภาพรวมแล้ว ท่านรู้สึก
ถึงความปลอดภัยในการ 
ใช้บริการ 

179 
(43.7) 

170 
(41.5) 

51 
(12.4) 

7 
(1.7) 

3 
(0.7) 

4.26 0.79 มาก
ที่สุด 

รวม 4.38 0.65 มาก
ที่สุด 

 
จากตารางที่ 4.15  พบว่า กลุ่มตัวอย่างประเมินคุณภาพการบริการของท่าอากาศยาน

นานาชาติภูเก็ตด้านความปลอดภัยโดยภาพรวมในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.38 เมื่อ
พิจารณาในรายละเอียด พบว่า กลุ่มตัวอย่างประเมินระดับคุณภาพการบริการของการบริการจัดการ
เวลาอย่างมีประสิทธิภาพ ณ จุดตรวจความปลอดภัย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.45 รองลงมาคือ การบริหาร
จัดการเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ ณ จุดศุลกากร  การบริหารจัดการเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ ณ จุด
ตรวจคนเข้าเมือง  ท่านรู้สึกปลอดภัยในเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง  เจ้าหน้าที่ศุลกากรมีมารยาท/
สุภาพ/มีมิตรจิตรมิตรใจ  เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยมีมารยาท/สุภาพ/มีมิตรจิตมิตรใจรู้สึก
ปลอดภัยในเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย  เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองมีมารยาท/สุภาพ/มีมิตรจิตร
มิตรใจ  รู้สึกปลอดภัยในเจ้าหน้าที่ศุลกากร  และโดยภาพรวมแล้ว ท่านรู้สึกถึงความปลอดภัยในการ
ใช้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.42, 4.40, 4.40, 4.39, 4.38, 4.38, 4.38, 4.33 และ 4.26 ตามล าดับ  
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ตารางท่ี 4.16  ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จ าแนกตามคุณภาพการ
บริการของท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตโดยภาพรวม 

 

คุณภาพการบริการของ 
ท่าอากาศยานนานาชาติภูเกต็ 

โดยภาพรวม 

 
�̅� 

 
SD 

 
แปลความ 

1. ด้านความน่าเชื่อถือ 4.29 0.69 มากที่สุด 
2. ด้านการตอบสนอง 4.32 0.63 มากที่สุด 
3. ด้านความมั่นใจ 4.31 0.64 มากที่สุด 
4. ด้านการเอาใจใส่ 4.33 0.61 มากที่สุด 
5. ด้านความเป็นรูปธรรม/สัมผัสได้ 4.33 0.65 มากที่สุด 
6. ด้านความปลอดภัยและการรักษาความ
ปลอดภัย 

4.38 0.65 มากที่สุด 

รวม 4.33 0.61 มากที่สุด 
 

จากตารางที่ 4.16  พบว่า กลุ่มตัวอย่างประเมินคุณภาพการบริการของท่าอากาศยาน
นานาชาติภูเก็ตโดยภาพรวมในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า 
กลุ่มตัวอย่างประเมินระดับคุณภาพการบริการด้านความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยมาก
ที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.38 รองลงมาคือ ด้านการเอาใจใส่ ด้านความเป็นรูปธรรม/สัมผัสได้ ด้านการ
ตอบสนอง ด้านความมั่นใจ และด้านความน่าเชื่อถือ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33, 4.33, 4.32, 4.31 และ 
4.29 ตามล าดับ 
 

4.3 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย (Hypothesis Testing Result) 

การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยตั้งสมมติฐานการวิจัยว่า ลักษณะทางประชากรของกลุ่มตัวอย่าง
ผู้โดยสารชาวต่างชาติที่ต่างกัน มีการประเมินคุณภาพการบริการของท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต
แตกต่างกัน สามารถน าเสนอผลการทดสอบสมมติฐานได้ดังนี้ 
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ตารางท่ี 4.17  เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างเพศกับระดับการประเมินคุณภาพการบริการของ
ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต 

 

คุณภาพการบริการของ 
ท่าอากาศยานนานาชาติภูเกต็ 

เพศ �̅� SD t 

1. ด้านความน่าเชื่อถือ ชาย 
หญิง 

4.30 
4.28 

0.68 
0.70 

0.184 

2. ด้านการตอบสนอง ชาย 
หญิง 

4.32 
4.32 

0.63 
0.64 

0.013 

3. ด้านความมั่นใจ ชาย 
หญิง 

4.31 
4.30 

0.62 
0.66 

0.178 

4. ด้านการเอาใจใส่ ชาย 
หญิง 

4.33 
4.33 

0.59 
0.62 

0.078 

5. ด้านความเป็นรูปธรรม/สัมผัส
ได ้

ชาย 
หญิง 

4.33 
4.32 

0.62 
0.68 

0.047 

6. ด้านความปลอดภัยและการ
รักษาความปลอดภัย 

ชาย 
หญิง 

4.39 
4.36 

0.61 
0.68 

0.396 

รวม ชาย 
หญิง 

4.34 
4.33 

0.59 
0.63 

0.203 

 
 จากตารางที่ 4.17  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับการประเมินคุณภาพ 
การบริการของท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตโดยภาพรวมของกลุ่มตัวอย่างผู้โดยสารชาวต่างชาติที่มี
เพศต่างกันด้วยสถิติทดสอบ t พบว่า ระดับการประเมินคุณภาพการบริการของท่าอากาศยาน
นานาชาติภูเก็ตของเพศชายและเพศหญิงโดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า 
ระดับคุณภาพการบริการของท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตด้านความน่าเชื่อถือ ด้านการตอบสนอง 
ด้านความมั่นใจ ด้านการเอาใจใส่ ด้านความเป็นรูปธรรม/สัมผัสได้ ด้านความปลอดภัยและการรักษา
ความปลอดภัย ของเพศชายและเพศหญิงไมแ่ตกต่างกัน 
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ตารางท่ี 4.18  เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างอายุกับระดับการประเมินคุณภาพการบริการของ
ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต 

 

คุณภาพการบริการของ 
ท่าอากาศยานนานาชาติ

ภูเก็ต 

อายุ �̅� SD F คู่
แตกต่าง 

1. ด้านความน่าเชื่อถือ (1) ต่ ากว่า 20 ปี  
    (Generation Z) 
(2) 20 - 37 ปี   
    (Generation Y) 
(3) 38 - 52 ปี   
    (Generation X) 
(4) 53 - 71 ปี   
    (Baby Boomer) 

4.13 
 

4.33 
 

4.36 
 

4.18 

0.79 
 

0.63 
 

0.66 
 

0.92 

2.127 N/A 

2. ด้านการตอบสนอง (1) ต่ ากว่า 20 ปี   
    (Generation Z) 
(2) 20 - 37 ปี   
    (Generation Y) 
(3) 38 - 52 ปี    
    (Generation X) 
(4) 53 - 71 ปี   
    (Baby Boomer) 

4.08 
 

4.35 
 

4.43 
 

4.30 

0.69 
 

0.60 
 

0.62 
 

0.66 

4.563* 2,3 > 1 
 

3. ด้านความมั่นใจ (1) ต่ ากว่า 20 ปี   
    (Generation Z) 
(2) 20 - 37 ปี   
    (Generation Y) 
(3) 38 - 52 ปี   
    (Generation X) 
(4) 53 - 71 ปี   
    (Baby Boomer) 

4.03 
 

4.38 
 

4.36 
 

4.29 

0.73 
 

0.59 
 

0.60 
 

0.71 

5.967* 2,3>1 

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  



92 
 

 

ตารางที่ 4.18  เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างอายุกับระดับการประเมินคุณภาพการบริการของ
ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต (ต่อ) 

 

คุณภาพการบริการของ 
ท่าอากาศยานนานาชาติ

ภูเก็ต 

อายุ �̅� SD F คู่
แตกต่าง 

4. ด้านการเอาใจใส่ (1) ต่ ากว่า 20 ปี   
    (Generation Z) 
(2) 20 - 37 ปี   
    (Generation Y) 
(3) 38 - 52 ปี  
    (Generation X) 
(4) 53 - 71 ปี   
    (Baby Boomer) 

4.21 
 

4.36 
 

4.37 
 

4.32 

0.65 
 

0.58 
 

0.64 
 

0.59 

1.229 N/A 

5. ด้านความเป็นรูปธรรม/
สัมผัสได้ 

(1) ต่ ากว่า 20 ปี  
    (Generation Z) 
(2) 20 - 37 ปี   
    (Generation Y) 
(3) 38 - 52 ปี 
    (Generation X) 
(4) 53 - 71 ปี  
    (Baby Boomer) 

4.13 
 

4.36 
 

4.35 
 

4.43 

0.64 
 

0.62 
 

0.75 
 

0.55 

2.708* 2,3,4 
>1 

6. ด้านความปลอดภัยและ
การรักษาความปลอดภัย 

(1) ต่ ากว่า 20 ปี   
    (Generation Z) 
(2) 20 - 37 ปี   
    (Generation Y) 
(3) 38 - 52 ปี   
    (Generation X) 
(4) 53 - 71 ปี   
    (Baby Boomer) 

4.20 
4.41 
4.40 
4.43 

0.67 
0.61 
0.72 
0.58 

2.097 N/A 

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
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ตารางที่ 4.18  เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างอายุกับระดับการประเมินคุณภาพการบริการของ
ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต (ต่อ) 

 

คุณภาพการบริการของ 
ท่าอากาศยานนานาชาติ

ภูเก็ต 

อายุ �̅� SD F คู่
แตกต่าง 

รวม (1) ต่ ากว่า 20 ปี 
   (Generation Z) 
(2) 20 - 37 ปี   
   (Generation Y) 
(3) 38 - 52 ปี  
   (Generation X) 
(4) 53 - 71 ป ี
  (Baby Boomer) 

4.14 
 

4.37 
 

4.38 
 

4.35 

0.66 
 

0.56 
 

0.65 
 

0.62 

2.899* 2,3>1 

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 

จากตารางที่ 4.18  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับการประเมินคุณภาพ 
การบริการของท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตโดยภาพรวมของกลุ่มตัวอย่างผู้โดยสารชาวต่างชาติที่มี
อายุต่างกันด้วยสถิติทดสอบ F พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้โดยสารชาวต่างชาติที่มีอายุต่างกันจะมรีะดับการ
ประเมินคุณภาพการบริการของท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตโดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อทดสอบรายคู่ด้วยสถิติทดสอบ LSD พบว่า กลุ่มอายุ  20-37 ปี  
(Generation Y) และกลุ่มอายุ 38-52 ปี (Generation X) มีระดับการประเมินคุณภาพการบริการ
ของท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตโดยภาพรวมมากกว่ากลุ่มอายุต่ ากว่า 20 ปี (Generation Z) 

ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับการประเมินคุณภาพการบริการของท่าอากาศ
ยานนานาชาติภูเก็ตด้านความน่าเชื่อถือของกลุ่มตัวอย่างผู้โดยสารชาวต่างชาติที่มีอายุต่างกันด้วยสถิติ
ทดสอบ F พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้โดยสารชาวต่างชาติที่มีอายุต่างกันจะมีระดับการประเมินคุณภาพการ
บริการของท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตด้านความน่าเชื่อถือไมแ่ตกต่างกัน 
  



94 
 

 

ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับการประเมินคุณภาพการบริการของท่าอากาศ
ยานนานาชาติภูเก็ตด้านการตอบสนองของกลุ่มตัวอย่างผู้โดยสารชาวต่างชาติที่มีอายุต่างกันด้วยสถิติ
ทดสอบ F พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้โดยสารชาวต่างชาติที่มีอายุแตกต่างกันจะมีระดับการประเมิน
คุณภาพการบริการของท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตด้านการตอบสนองแตกต่างกันอย่างนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อทดสอบรายคู่ด้วยสถิติทดสอบ LSD พบว่า กลุ่มอายุ  20-37 ปี  
(Generation Y) และกลุ่มอายุ 38-52 ปี (Generation X) มีระดับการประเมินคุณภาพการบริการ
ของท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตด้านการตอบสนองมากกว่ากลุ่มอายุต่ ากว่า 20 ปี (Generation Z) 

ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับการประเมินคุณภาพการบริการของท่าอากาศ
ยานนานาชาติภูเก็ตด้านความมั่นใจของกลุ่มตัวอย่างผู้โดยสารชาวต่างชาติที่มีอายุต่างกันด้วยสถิติ
ทดสอบ F พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้โดยสารชาวต่างชาติที่มีอายุแตกต่างกันจะมีระดับการประเมิน
คุณภาพการบริการของท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตด้านความมั่นใจแตกต่างกันอย่างนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อทดสอบรายคู่ด้วยสถิติทดสอบ LSD พบว่า กลุ่มอายุ 20-37 ปี  (Generation 
Y) และกลุ่มอายุ 38-52 ปี (Generation X) มีระดับการประเมินคุณภาพการบริการของท่าอากาศ
ยานนานาชาติภูเก็ตด้านความมั่นใจมากกว่ากลุ่มอายุต่ ากว่า 20 ปี (Generation Z) 

ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับการประเมินคุณภาพการบริการของท่าอากาศ
ยานนานาชาติภูเก็ตด้านการเอาใจใส่ของกลุ่มตัวอย่างผู้โดยสารชาวต่างชาติที่มีอายุต่างกันด้วยสถิติ
ทดสอบ F พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้โดยสารชาวต่างชาติที่มีอายุต่างกันจะมีระดับการประเมินคุณภาพการ
บริการของท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตด้านการเอาใจใส่ไม่แตกต่างกัน 

ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับการประเมินคุณภาพการบริการของท่าอากาศ
ยานนานาชาติภูเก็ตด้านความเป็นรูปธรรม/สัมผัสได้ของกลุ่มตัวอย่างผู้โดยสารชาวต่างชาติที่มีอายุ
ต่างกันด้วยสถิติทดสอบ F พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้โดยสารชาวต่างชาติที่มอีายุแตกต่างกันจะมีระดับการ
ประเมินคุณภาพการบริการของท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตด้านความเป็นรูปธรรม/สัมผัสได้
แตกต่างกันอย่างนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อทดสอบรายคู่ด้วยสถิติทดสอบ LSD พบว่า กลุ่ม
อายุ 20-37 ปี (Generation Y) กลุ่มอายุ 38-52 ปี (Generation X)  และกลุ่มอายุ 53 - 71 ปี (Baby 
Boomer) มีระดับการประเมินคุณภาพการบริการของท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตด้านความเป็น
รูปธรรม/สัมผัสได้มากกว่ากลุ่มอายุต่ ากว่า 20 ปี (Generation Z) 

ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับการประเมินคุณภาพการบริการของท่าอากาศ
ยานนานาชาติภูเก็ตด้านความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยของกลุ่มตัวอย่างผู้โดยสาร
ชาวต่างชาติที่มีอายุต่างกันด้วยสถิติทดสอบ F พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้โดยสารชาวต่างชาติที่มีอายุ
ต่างกันจะมีระดับการประเมินคุณภาพการบริการของท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตด้านความ
ปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยไมแ่ตกต่างกัน  
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ตารางท่ี 4.19  เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างสัญชาติกับระดับการประเมินคุณภาพการบริการ
ของท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต 

 

คุณภาพการบริการของ 
ท่าอากาศยานนานาชาติ

ภูเก็ต 

สัญชาติ 
 

�̅� SD F คู่แตกต่าง 

1. ด้านความน่าเชื่อถือ (1) เอเชีย 
(2) ยุโรป 
(3) ออสเตรเลีย 
(4) อเมริกา 
(5) จีน 
(6) รัสเซีย 

4.04 
3.91 
4.16 
4.49 
4.43 
4.64 

0.77 
0.69 
0.87 
0.55 
0.51 
0.56 

11.376* 4,5,6>1,2,3 

2. ด้านการตอบสนอง (1) เอเชีย 
(2) ยุโรป 
(3) ออสเตรเลีย 
(4) อเมริกา 
(5) จีน 
(6) รัสเซีย 

4.03 
4.09 
4.33 
4.40 
4.46 
4.66 

0.69 
0.67 
0.55 
0.58 
0.50 
0.56 

12.277* 3,4,5,6>1 
4,5,6>2 
6>3,4,5 

3. ด้านความมั่นใจ (1) เอเชีย 
(2) ยุโรป 
(3) ออสเตรเลีย 
(4) อเมริกา 
(5) จีน 
(6) รัสเซีย 

4.03 
4.03 
4.38 
4.44 
4.39 
4.72 

0.71 
0.67 
0.55 
0.54 
0.50 
0.50 

13.687* 3,4,5>1,2 
6>1,2,3,4,5 

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
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ตารางที่ 4.19  เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างสัญชาติกับระดับการประเมินคุณภาพการบริการ
ของท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต (ต่อ) 

 

คุณภาพการบริการของ 
ท่าอากาศยานนานาชาติ

ภูเก็ต 

สัญชาติ 
 

�̅� SD F คู่แตกต่าง 

4. ด้านการเอาใจใส่ (1) เอเชีย 
(2) ยุโรป 
(3) ออสเตรเลีย 
(4) อเมริกา 
(5) จีน 
(6) รัสเซีย 

4.05 
4.18 
4.37 
4.49 
4.42 
4.69 

0.68 
0.66 
0.45 
0.51 
0.51 
0.44 

12.512* 3,4,5,6>1 
4,5,6>2 
6>3,5 

5. ด้านความเป็นรูปธรรม/
สัมผัสได้ 

(1) เอเชีย 
(2) ยุโรป 
(3) ออสเตรเลีย 
(4) อเมริกา 
(5) จีน 
(6) รัสเซีย 

4.06 
4.11 
4.36 
4.45 
4.47 
4.58 

0.76 
0.74 
0.58 
0.51 
0.49 
0.56 

8.971* 3, 4,5,6>1 
6>2 

6. ด้านความปลอดภัยและ
การรักษาความปลอดภัย 

(1) เอเชีย 
(2) ยุโรป 
(3) ออสเตรเลีย 
(4) อเมริกา 
(5) จีน 
(6) รัสเซีย 

4.11 
3.99 
4.53 
4.47 
4.50 
4.73 

0.77 
0.81 
0.51 
0.51 
0.47 
0.41 

13.186* 3,4,5,6>1,2 
6>5 

รวม (1) เอเชีย 
(2) ยุโรป 
(3) ออสเตรเลีย 
(4) อเมริกา 
(5) จีน 
(6) รัสเซีย 

4.06 
4.04 
4.38 
4.46 
4.45 
4.67 

0.69 
0.70 
0.51 
0.48 
0.46 
0.46 

13.374* 3,4,5,6>1,2 
6>3,5 

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
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จากตารางที่ 4.19  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับการประเมินคุณภาพ 
การบริการของท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตโดยภาพรวมของกลุ่มตัวอย่างผู้โดยสารชาวต่างชาติที่มี
สัญชาติต่างกันด้วยสถิติทดสอบ F พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้โดยสารชาวต่างชาติที่มีสัญชาติต่างกันจะ
ระดับมีการประเมินคุณภาพการบริการของท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตโดยภาพรวมแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อทดสอบรายคู่ด้วยสถิติทดสอบ LSD พบว่า กลุ่มสัญชาติ
ออสเตรเลีย กลุ่มสัญชาติอเมริกา กลุ่มสัญชาติจีน และกลุ่มสัญชาติรัสเซีย มีระดับการประเมิน
คุณภาพการบริการของท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตโดยภาพรวมมากกว่ากลุ่มสัญชาติเอเชียและ
กลุ่มสัญชาติยุโรป และกลุ่มสัญชาติรัสเซีย มีระดับการประเมินคุณภาพการบริการของท่าอากาศยาน
นานาชาติภูเก็ตโดยภาพรวมมากกว่ากลุ่มสัญชาติออสเตรเลีย และกลุ่มสัญชาติจีน 

ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับการประเมินคุณภาพการบริการของท่าอากาศ
ยานนานาชาติภูเก็ตด้านความน่าเชื่อถือของกลุ่มตัวอย่างผู้โดยสารชาวต่างชาติที่มีสัญชาติต่างกันด้วย
สถิติทดสอบ F พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้โดยสารชาวต่างชาติที่มีสัญชาติต่างกันจะมีระดับการประเมิน
คุณภาพการบริการของท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตด้านความน่าเชื่อถือแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อทดสอบรายคู่ด้วยสถิติทดสอบ LSD พบว่า กลุ่มสัญชาติอเมริกา 
กลุ่มสัญชาติจีน และกลุ่มสัญชาติรัสเซียมีระดับการประเมินคุณภาพการบริการของท่าอากาศยาน
นานาชาติภูเก็ตด้านความน่าเชื่อถือมากกว่ากลุ่มสัญชาติเอเชีย กลุ่มสัญชาติยุโรป และกลุ่มสัญชาติ
ออสเตรเลีย 

ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับการประเมินคุณภาพการบริการของท่าอากาศ
ยานนานาชาติภูเก็ตด้านการตอบสนองของกลุ่มตัวอย่างผู้โดยสารชาวต่างชาติที่มีสัญชาติต่างกันด้วย
สถิติทดสอบ F พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้โดยสารชาวต่างชาติที่มีสัญชาติต่างกันจะมีระดับประเมินคุณภาพ
การบริการของท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตด้านการตอบสนองแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 เมื่อทดสอบรายคู่ด้วยสถิติทดสอบ LSD พบว่า กลุ่มสัญชาติออสเตรเลีย กลุ่มสัญชาติ
อเมริกา กลุ่มสัญชาติจีน และกลุ่มสัญชาติรัสเซีย มีระดับการประเมินคุณภาพการบริการของ 
ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตด้านการตอบสนองมากกว่ากลุ่มสัญชาติเอเชีย กลุ่มสัญชาติอเมริกา 
กลุ่มสัญชาติจีน และกลุ่มสัญชาติรัสเซีย มีระดับการประเมินคุณภาพการบริการของท่าอากาศยาน
นานาชาติภูเก็ตด้านการตอบสนองมากกว่ากลุ่มสัญชาติยุโรป และกลุ่มสัญชาติรัสเซียมีระดับการ
ประเมินคุณภาพการบริการของท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตด้านการตอบสนองมากกว่ากลุ่มสัญชาติ
ออสเตรเลีย กลุ่มสัญชาติอเมริกา กลุ่มสัญชาติจีน 
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ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับการประเมินคุณภาพการบริการของท่าอากาศ
ยานนานาชาติภูเก็ตด้านความมั่นใจของกลุ่มตัวอย่างผู้โดยสารชาวต่างชาติที่มีสัญชาติต่างกันด้วยสถิติ
ทดสอบ F พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้โดยสารชาวต่างชาติที่มีสัญชาติต่างกันจะมีระดับคุณภาพการบริการ
ของท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตด้านความมั่นใจแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
เมื่อทดสอบรายคู่ด้วยสถิติทดสอบ LSD พบว่า กลุ่มสัญชาติออสเตรเลีย กลุ่มสัญชาติอเมริกา 
กลุ่มสัญชาติจีน และกลุ่มสัญชาติรัสเซียมีระดับการประเมินคุณภาพการบริการของท่าอากาศยาน
นานาชาติภูเก็ตด้านความมั่นใจมากกว่ากลุ่มสัญชาติเอเชียและกลุ่มสัญชาติยุโรป และกลุ่มสัญชาติ
รัสเซียมีระดับการประเมินคุณภาพการบริการของท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตด้านความมั่นใจ
มากกว่ากลุ่มสัญชาติออสเตรเลีย กลุ่มสัญชาติอเมริกา และกลุ่มสัญชาติจีน 

ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับการประเมินคุณภาพการบริการของท่าอากาศ
ยานนานาชาติภูเก็ตด้านการเอาใจใส่ของกลุ่มตัวอย่างผู้โดยสารชาวต่างชาติที่มีสัญชาติต่างกันด้วย
สถิติทดสอบ F พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้โดยสารชาวต่างชาติที่มีสัญชาติต่างกันจะมีระดับคุณภาพการ
บริการของท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตด้านการเอาใจใส่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
ที่ระดับ 0.05 เมื่อทดสอบรายคู่ด้วยสถิติทดสอบ LSD พบว่า กลุ่มสัญชาติออสเตรเลีย กลุ่มสัญชาติ
อเมริกา กลุ่มสัญชาติจีน และกลุ่มสัญชาติรัสเซีย มีระดับการประเมินคุณภาพการบริการของท่า
อากาศยานนานาชาติภูเก็ตด้านการเอาใจใส่มากกว่ากลุ่มสัญชาติเอเชีย  กลุ่มสัญชาติออสเตรเลีย 
กลุ่มสัญชาติอเมริกา กลุ่มสัญชาติจีน และกลุ่มสัญชาติรัสเซีย มีระดับการประเมินคุณภาพการบริการ
ของท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตด้านการเอาใจใส่มากกว่ากลุ่มสัญชาติยุโรป และกลุ่มสัญชาติรัสเซีย 
มีระดับการประเมินคุณภาพการบริการของท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตด้านการเอาใจใส่มากกว่า
กลุ่มสัญชาติออสเตรเลียและกลุ่มสัญชาติจีน 

ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับการประเมินคุณภาพการบริการของท่าอากาศ
ยานนานาชาติภูเก็ตด้านความเป็นรูปธรรม/สัมผัสได้ของกลุ่มตัวอย่างผู้โดยสารชาวต่างชาติที่มีสัญชาติ
ต่างกันด้วยสถิติทดสอบ F พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้โดยสารชาวต่างชาติที่มีสัญชาติต่างกันจะมีระดับ
คุณภาพการบริการของท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตด้านความเป็นรูปธรรม/สัมผัสได้แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อทดสอบรายคู่ด้วยสถิติทดสอบ LSD พบว่า กลุ่มสัญชาติ
ออสเตรเลีย กลุ่มสัญชาติอเมริกา กลุ่มสัญชาติจีน และกลุ่มสัญชาติรัสเซีย ระดับการประเมินคุณภาพ
การบริการของท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตด้านความเป็นรูปธรรม/สัมผัสได้มากกว่ากลุ่มสัญชาติ
เอเชีย และกลุ่มสัญชาติรัสเซียมีระดับการประเมินคุณภาพการบริการของท่าอากาศยานนานาชาติ
ภูเก็ตด้านความเป็นรูปธรรม/สัมผัสได้มากกว่ากลุ่มสัญชาติยุโรป 
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ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับการประเมินคุณภาพการบริการของท่าอากาศ
ยานนานาชาติภูเก็ตด้านความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยของกลุ่มตัวอย่างผู้โดยสาร
ชาวต่างชาติที่มีสัญชาติต่างกันด้วยสถิติทดสอบ F พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้โดยสารชาวต่างชาติที่มี
สัญชาติต่างกันจะมีระดับคุณภาพการบริการของท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตด้านความปลอดภัย
และการรักษาความปลอดภัยแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เมื่อทดสอบรายคู่ด้วย
สถิติทดสอบ LSD พบว่า กลุ่มสัญชาติออสเตรเลีย กลุ่มสัญชาติอเมริกา กลุ่มสัญชาติจีน และกลุ่ม
สัญชาติรัสเซีย มีระดับการประเมินคุณภาพการบริการของท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตด้านความ
ปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยมากกว่ากลุ่มสัญชาติเอเชียและกลุ่มสัญชาติยุโรป และกลุ่ม
สัญชาติรัสเซียมีระดับการประเมินคุณภาพการบริการของท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตด้านความ
ปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยมากกว่ากลุ่มสัญชาติจีน 

 
ตารางท่ี 4.20  เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างศาสนากับระดับการประเมินคุณภาพการบริการ

ของท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต 
 

คุณภาพการบริการของ 
ท่าอากาศยานนานาชาติ

ภูเก็ต 

 
ศาสนา 

 

 
�̅� 

 
SD 

 
F 

 
คู่แตกต่าง 

1. ด้านความน่าเชื่อถือ (1) พราหมณ์/ฮินดู 
(2) พุทธ 
(3) คริสต์ 
(4) อิสลาม 
(5) ไม่ได้นับถือศาสนา 
(6) อ่ืน ๆ 

4.64 
3.95 
4.40 
4.23 
4.44 
4.49 

0.45 
0.79 
0.71 
0.53 
0.51 
0.45 

9.357* 1,3,5,6>2 

2. ด้านการตอบสนอง (1) พราหมณ์/ฮินดู 
(2) พุทธ 
(3) คริสต์ 
(4) อิสลาม 
(5) ไม่ได้นับถือศาสนา 
(6) อ่ืน ๆ 

4.57 
4.01 
4.42 
4.24 
4.47 
4.39 

0.58 
0.71 
0.59 
0.62 
0.50 
0.77 

8.801* 1,3,5>2 

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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ตารางที่ 4.20  เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างศาสนากับระดับการประเมินคุณภาพการบริการ
ของท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต (ต่อ) 

 

คุณภาพการบริการของ 
ท่าอากาศยานนานาชาติ

ภูเก็ต 

 
ศาสนา 

 

 
�̅� 

 
SD 

 
F 

 
คู่แตกต่าง 

3. ด้านความมั่นใจ (1) พราหมณ์/ฮินดู 
(2) พุทธ 
(3) คริสต์ 
(4) อิสลาม 
(5) ไม่ได้นับถือศาสนา 
(6) อ่ืน ๆ 

4.47 
3.99 
4.49 
4.39 
4.40 
4.14 

0.39 
0.74 
0.59 
0.64 
0.51 
0.52 

9.543* 1,3,4,5>2 

4. ด้านการเอาใจใส่ (1) พราหมณ์/ฮินดู 
(2) พุทธ 
(3) คริสต์ 
(4) อิสลาม 
(5) ไม่ได้นับถือศาสนา 
(6) อ่ืน ๆ 

4.56 
4.06 
4.47 
4.21 
4.41 
4.36 

0.46 
0.71 
0.52 
0.53 
0.54 
0.44 

7.434* 1,3,5>2 

5.ด้านความเป็นรูปธรรม/
สัมผัสได้ 

(1) พราหมณ์/ฮินดู 
(2) พุทธ 
(3) คริสต์ 
(4) อิสลาม 
(5) ไม่ได้นับถือศาสนา 
(6) อ่ืน ๆ 

4.65 
4.03 
4.44 
4.33 
4.44 
4.26 

0.40 
0.83 
0.57 
0.50 
0.50 
0.53 

7.828* 1,3,4,5>2 

6. ด้านความปลอดภัย
แ ล ะ ก า ร รั ก ษ า ค ว า ม
ปลอดภัย 

(1) พราหมณ์/ฮินดู 
(2) พุทธ 
(3) คริสต์ 
(4) อิสลาม 
(5) ไม่ได้นับถือศาสนา 
(6) อ่ืน ๆ 

4.69 
4.01 
4.51 
4.37 
4.54 
4.38 

0.45 
0.80 
0.55 
0.57 
0.46 
0.66 

12.169* 1,3,4,5>2 

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
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ตารางที่ 4.20  เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างศาสนากับระดับการประเมินคุณภาพการบริการ
ของท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต (ต่อ) 

 

คุณภาพการบริการของ 
ท่าอากาศยานนานาชาติ

ภูเก็ต 

 
ศาสนา 

 

 
�̅� 

 
SD 

 
F 

 
คู่แตกต่าง 

รวม (1) พราหมณ์/ฮินดู 
(2) พุทธ 
(3) คริสต์ 
(4) อิสลาม 
(5) ไม่ได้นับถือศาสนา 
(6) อ่ืน ๆ 

4.62 
4.01 
4.46 
4.31 
4.46 
4.34 

0.36 
0.74 
0.54 
0.52 
0.45 
0.51 

10.796* 1,3,4,5>2 

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 

จากตารางที่ 4.20 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับการประเมินคุณภาพ 
การบริการของท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตโดยภาพรวมของกลุ่มตัวอย่างผู้โดยสารชาวต่างชาติที่มี
ศาสนาต่างกันด้วยสถิติทดสอบ F พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้โดยสารชาวต่างชาติที่มีศาสนาต่างกันจะระดับ
มีการประเมินคุณภาพการบริการของท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตโดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อทดสอบรายคู่ด้วยสถิติทดสอบ LSD พบว่า กลุ่มศาสนาพราหมณ์/
ฮินดู กลุ่มศาสนาคริสต์ กลุ่มศาสนาอิสลาม และกลุ่มไม่ได้นับถือศาสนา มีระดับการประเมินคุณภาพ
การบริการของท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตโดยภาพรวมมากกว่ากลุ่มศาสนาพุทธ 

ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับการประเมินคุณภาพการบริการของท่าอากาศ
ยานนานาชาติภูเก็ตด้านความน่าเชื่อถือของกลุ่มตัวอย่างผู้โดยสารชาวต่างชาติที่มีศาสนาต่างกันด้วย
สถิติทดสอบ F พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้โดยสารชาวต่างชาติที่มีศาสนาต่างกันจะมีระดับการประเมิน
คุณภาพการบริการของท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตด้านความน่าเชื่อถือแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อทดสอบรายคู่ด้วยสถิติทดสอบ LSD พบว่า กลุ่มศาสนาพราหมณ์/ฮินดู 
กลุ่มศาสนาคริสต์ กลุ่มไม่ได้นับถือศาสนา และอ่ืนๆ มีระดับการประเมินคุณภาพการบริการของท่า
อากาศยานนานาชาติภูเก็ตด้านความน่าเชื่อถือมากกว่ากลุ่มศาสนาพุทธ 
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ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับการประเมินคุณภาพการบริการของท่าอากาศ
ยานนานาชาติภูเก็ตด้านการตอบสนองของกลุ่มตัวอย่างผู้โดยสารชาวต่างชาติที่มีศาสนาต่างกันด้วย
สถิติทดสอบ F พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้โดยสารชาวต่างชาติที่มีศาสนาต่างกันจะมรีะดับประเมินคุณภาพ
การบริการของท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตด้านการตอบสนองแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 เมื่อทดสอบรายคู่ด้วยสถิติทดสอบ LSD พบว่า กลุ่มศาสนาพราหมณ์/ฮินดู กลุ่มศาสนา
คริสต์ และกลุ่มไม่ได้นับถือศาสนา มีระดับการประเมินคุณภาพการบริการของท่าอากาศยาน
นานาชาติภูเก็ตด้านการตอบสนองมากกว่ากลุ่มศาสนาพุทธ 

ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับการประเมินคุณภาพการบริการของท่าอากาศ
ยานนานาชาติภูเก็ตด้านความม่ันใจของกลุ่มตัวอย่างผู้โดยสารชาวต่างชาติที่มีศาสนาต่างกันด้วยสถิติ
ทดสอบ F พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้โดยสารชาวต่างชาติที่มีศาสนาต่างกันจะมีระดับคุณภาพการบริการ
ของท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตด้านความมั่นใจแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
เมื่อทดสอบรายคู่ด้วยสถิติทดสอบ LSD พบว่า กลุ่มศาสนาพราหมณ์/ฮินดู กลุ่มศาสนาคริสต์   
กลุ่มศาสนาอิสลาม และกลุ่มไม่ได้นับถือศาสนา มีระดับการประเมินคุณภาพการบริการของท่าอากาศ
ยานนานาชาติภูเก็ตด้านความมั่นใจมากกว่ากลุ่มศาสนาพุทธ 

ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับการประเมินคุณภาพการบริการของท่าอากาศ
ยานนานาชาติภูเก็ตด้านการเอาใจใส่ของกลุ่มตัวอย่างผู้โดยสารชาวต่างชาติที่มีศาสนาต่างกันด้วยสถิติ
ทดสอบ F พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้โดยสารชาวต่างชาติที่มีศาสนาต่างกันจะมีระดับคุณภาพการบริการ
ของท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตด้านการเอาใจใส่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
เมื่อทดสอบรายคู่ด้วยสถิติทดสอบ LSD พบว่า กลุ่มศาสนาพราหมณ์/ฮินดู กลุ่มศาสนาคริสต์ และ
กลุ่มไม่ได้นับถือศาสนา มีระดับการประเมินคุณภาพการบริการของท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต 
ด้านการเอาใจใส่มากกว่ากลุ่มศาสนาพุทธ 

ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับการประเมินคุณภาพการบริการของท่าอากาศ
ยานนานาชาติภูเก็ตด้านความเป็นรูปธรรม/สัมผัสได้ของกลุ่มตัวอย่างผู้โดยสารชาวต่างชาติที่มีศาสนา
ต่างกันด้วยสถิติทดสอบ F พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้โดยสารชาวต่างชาติที่มีศาสนาต่างกันจะมีระดับ
คุณภาพการบริการของท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตด้านความเป็นรูปธรรม/สัมผัสได้แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อทดสอบรายคู่ด้วยสถิติทดสอบ LSD พบว่า กลุ่มศาสนา
พราหมณ์/ฮินดู กลุ่มศาสนาคริสต์ กลุ่มศาสนาอิสลาม และกลุ่มไม่ได้นับถือศาสนา มีระดับการ
ประเมินคุณภาพการบริการของท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตด้านความเป็นรูปธรรม/สัมผัสได้
มากกว่ากลุ่มศาสนาพุทธ 
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ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับการประเมินคุณภาพการบริการของท่าอากาศ
ยานนานาชาติภูเก็ตด้านความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยของกลุ่มตัวอย่างผู้โดยสาร
ชาวต่างชาติที่มีศาสนาต่างกันด้วยสถิติทดสอบ F พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้โดยสารชาวต่างชาติที่มีศาสนา
ต่างกันจะมีระดับคุณภาพการบริการของท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตด้านความปลอดภัยและการ
รักษาความปลอดภัยแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อทดสอบรายคู่ด้วยสถิติ
ทดสอบ LSD พบว่า กลุ่มศาสนาพราหมณ์/ฮินดู กลุ่มศาสนาคริสต์ กลุ่มศาสนาอิสลาม และกลุ่มไม่ได้
นับถือศาสนา มีระดับการประเมินคุณภาพการบริการของท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตด้านความ
ปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยมากกว่ากลุ่มศาสนาพุทธ 
 
ตารางท่ี 4.21  เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างระดับการศึกษาสูงสุดกับระดับการประเมิน

คุณภาพการบริการของท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต 
 

คุณภาพการบริการของ
ท่าอากาศยาน
นานาชาติภูเก็ต 

 
ระดับการศึกษาสูงสุด 

 

 
�̅� 

 
SD 

 
F 

 
คู่

แตกต่าง 
1. ด้านความน่าเชื่อถือ (1) ต่ ากว่าปริญญาตรี 

(2) ปริญญาตรี/เทียบเท่า 
(3) สูงกว่าปริญญาตรี 
(4) อ่ืน ๆ  

4.26 
4.30 
4.24 
4.55 

0.67 
0.63 
0.92 
0.46 

1.505 N/A 

2. ด้านการตอบสนอง (1) ต่ ากว่าปริญญาตรี 
(2) ปริญญาตรี/เทียบเท่า 
(3) สูงกว่าปริญญาตรี 
(4) อ่ืน ๆ 

4.26 
4.34 
4.32 
4.46 

0.63 
0.59 
0.76 
0.59 

0.956 N/A 

3. ด้านความมั่นใจ (1) ต่ ากว่าปริญญาตรี 
(2) ปริญญาตรี/เทียบเท่า 
(3) สูงกว่าปริญญาตรี 
(4) อ่ืน ๆ 

4.20 
4.36 
4.34 
4.50 

0.65 
0.61 
0.71 
0.48 

2.605 N/A 

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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ตารางที่ 4.21  เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างระดับการศึกษาสูงสุดกับระดับการประเมิน
คุณภาพการบริการของท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต (ต่อ) 

 

คุณภาพการบริการของ
ท่าอากาศยาน
นานาชาติภูเก็ต 

 
ระดับการศึกษาสูงสุด 

 

 
�̅� 

 
SD 

 
F 

 
คู่

แตกต่าง 

4. ด้านการเอาใจใส่ (1) ต่ ากว่าปริญญาตรี 
(2) ปริญญาตรี/เทียบเท่า 
(3) สูงกว่าปริญญาตรี 
(4) อ่ืน ๆ 

4.30 
4.31 
4.36 
4.57 

0.56 
0.61 
0.75 
0.42 

1.571 N/A 

5 .  ด้ า น ค ว า ม เ ป็ น
รูปธรรม/สัมผัสได้ 

(1) ต่ ากว่าปริญญาตรี 
(2) ปริญญาตรี/เทียบเท่า 
(3) สูงกว่าปริญญาตรี 
(4) อ่ืน ๆ 

4.28 
4.35 
4.31 
4.42 

0.59 
0.62 
0.87 
0.57 

0.479 N/A 

6. ด้านความปลอดภัย
และการ รั กษาคว าม
ปลอดภัย 

(1) ต่ ากว่าปริญญาตรี 
(2) ปริญญาตรี/เทียบเท่า 
(3) สูงกว่าปริญญาตรี 
(4) อ่ืน ๆ 

4.33 
4.43 
4.33 
4.47 

0.60 
0.60 
0.86 
0.57 

0.967 N/A 

รวม (1) ต่ ากว่าปริญญาตรี 
(2) ปริญญาตรี/เทียบเท่า 
(3) สูงกว่าปริญญาตรี 
(4) อ่ืน ๆ 

4.28 
4.36 
4.32 
4.49 

0.58 
0.57 
0.78 
0.50 

1.071 N/A 

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 

จากตารางที่ 4.21  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับการประเมินคุณภาพ 
การบริการของท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตโดยภาพรวมของกลุ่มตัวอย่างผู้โดยสารชาวต่างชาติที่มี
ระดับการศึกษาสูงสุดต่างกันด้วยสถิติทดสอบ F พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้โดยสารชาวต่างชาติที่มีระดับ
การศึกษาสูงสุดต่างกันจะระดับมีการประเมินคุณภาพการบริการของท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต
โดยภาพรวมไมแ่ตกต่างกัน  
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ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับการประเมินคุณภาพการบริการของท่าอากาศ
ยานนานาชาติภูเก็ตด้านความน่าเชื่อถือของกลุ่มตัวอย่างผู้โดยสารชาวต่างชาติที่มีระดับการศึกษา
สูงสุดต่างกันด้วยสถิติทดสอบ F พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้โดยสารชาวต่างชาติที่มีระดับการศึกษาสูงสุด
ต่างกันจะมีระดับการประเมินคุณภาพการบริการของท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตด้านความ
น่าเชื่อถือไมแ่ตกต่างกัน 

ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับการประเมินคุณภาพการบริการของท่าอากาศ
ยานนานาชาติภูเก็ตด้านการตอบสนองของกลุ่มตัวอย่างผู้โดยสารชาวต่างชาติที่มีระดับการศึกษา
สูงสุดต่างกันด้วยสถิติทดสอบ F พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้โดยสารชาวต่างชาติที่มีระดับการศึกษาสูงสุด
ต่างกันจะมีระดับประเมินคุณภาพการบริการของท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตด้านการตอบสนองไม่
แตกต่างกัน 

ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับการประเมินคุณภาพการบริการของท่าอากาศ
ยานนานาชาติภูเก็ตด้านความมั่นใจของกลุ่มตัวอย่างผู้โดยสารชาวต่างชาติที่มีระดับการศึกษาสูงสุด
ต่างกันด้วยสถิติทดสอบ F พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้โดยสารชาวต่างชาติที่มีระดับการศึกษาสูงสุดต่างกัน
จะมีระดับคุณภาพการบริการของท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตด้านความมั่นใจไม่แตกต่างกัน 

ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับการประเมินคุณภาพการบริการของท่าอากาศ
ยานนานาชาติภูเก็ตด้านการเอาใจใส่ของกลุ่มตัวอย่างผู้โดยสารชาวต่างชาติที่มีระดับการศึกษาสูงสุด
ต่างกันด้วยสถิติทดสอบ F พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้โดยสารชาวต่างชาติที่มีระดับการศึกษาสูงสุดต่างกัน
จะมีระดับคุณภาพการบริการของท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตด้านการเอาใจใส่ไมแ่ตกต่างกัน 

ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับการประเมินคุณภาพการบริการของท่าอากาศ
ยานนานาชาติภูเก็ตด้านความเป็นรูปธรรม/สัมผัสได้ของกลุ่มตัวอย่างผู้โดยสารชาวต่างชาติที่มีระดับ
การศึกษาสูงสุดต่างกันด้วยสถิติทดสอบ F พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้โดยสารชาวต่างชาติที่มีระดับ
การศึกษาสูงสุดต่างกันจะมีระดับคุณภาพการบริการของท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตด้านความเป็น
รูปธรรม/สัมผัสได้ไม่แตกต่างกัน 

ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับการประเมินคุณภาพการบริการของท่าอากาศ
ยานนานาชาติภูเก็ตด้านความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยของกลุ่มตัวอย่างผู้โดยสาร
ชาวต่างชาติที่มีระดับการศึกษาสูงสุดต่างกันด้วยสถิติทดสอบ F พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้โดยสาร
ชาวต่างชาติที่มีระดับการศึกษาสูงสุดต่างกันจะมีระดับคุณภาพการบริการของท่าอากาศยาน
นานาชาติภูเก็ตด้านความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยไม่แตกต่างกัน 
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ตารางท่ี 4.22  เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างอาชีพกับระดับการประเมินคุณภาพการบริการของ
ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต 

 

คุณภาพการ
บริการของ 

ท่าอากาศยาน
นานาชาติ

ภูเก็ต 

 
อาชีพ 

 

 
�̅� 

 
SD 

 
F 

 
คู่แตกต่าง 

1.  ด้ านความ
น่าเชื่อถือ 

(1) ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

(2) นักธุรกิจ/เจ้าของกิจการ 
(3) พนักงานบริษัทเอกชน/ห้างร้าน 
(4) นักเรียน/นักศึกษา 
(5) เกษียณอายุ 
(6) อ่ืน ๆ  

4.10 
4.47 
4.42 
4.09 
4.09 
4.43 

0.62 
0.63 
0.60 
0.82 
0.87 
0.45 

5.172* 2,3,6>1,4,5 

2 .  ด้ า น ก า ร
ตอบสนอง 

(1) ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

(2) นักธุรกิจ/เจ้าของกิจการ 
(3) พนักงานบริษัทเอกชน/ห้างร้าน 
(4) นักเรียน/นักศึกษา 
(5) เกษียณอายุ 
(6) อ่ืน ๆ  

4.10 
4.47 
4.47 
4.14 
4.21 
4.32 

0.60 
0.53 
0.54 
0.74 
0.73 
0.58 

5.151* 2,3>1,4 
3>5 

3.  ด้ านความ
มั่นใจ 

(1) ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

(2) นักธุรกิจ/เจ้าของกิจการ 
(3) พนักงานบริษัทเอกชน/ห้างร้าน 
(4) นักเรียน/นักศึกษา 
(5) เกษียณอายุ 
(6) อ่ืน ๆ  

4.20 
4.52 
4.41 
4.07 
4.21 
4.41 

0.49 
0.56 
0.56 
0.77 
0.79 
0.48 

5.424* 2,3,6>4 
2,3>1 
3>5 

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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ตารางท่ี 4.22  เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างอาชีพกับระดับการประเมินคุณภาพการบริการของ
ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต (ต่อ) 

 

คุณภาพการ
บริการของ 

ท่าอากาศยาน
นานาชาติ

ภูเก็ต 

 
อาชีพ 

 

 
�̅� 

 
SD 

 
F 

 
คู่แตกต่าง 

4. ด้านการเอา
ใจใส่ 

(1) ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

(2) นักธุรกิจ/เจ้าของกิจการ 
(3) พนักงานบริษัทเอกชน/ห้างร้าน 
(4) นักเรียน/นักศึกษา 
(5) เกษียณอายุ 
(6) อ่ืน ๆ  

4.14 
4.54 
4.38 
4.20 
4.21 
4.48 

0.70 
0.52 
0.54 
0.70 
0.65 
0.38 

4.235* 2,3,6>1,4 
2>5 

5.  ด้ านความ
เป็นรูปธรรม/
สัมผัสได้ 

(1) ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

(2) นักธุรกิจ/เจ้าของกิจการ 
(3) พนักงานบริษัทเอกชน/ห้างร้าน 
(4) นักเรียน/นักศึกษา 
(5) เกษียณอายุ 
(6) อ่ืน ๆ  

4.12 
4.46 
4.46 
4.14 
4.31 
4.38 

0.76 
0.49 
0.61 
0.72 
0.66 
0.52 

4.206* 2,3>1,4 
6>4 

6.  ด้ านความ
ปลอดภัยและ
การรักษาความ
ปลอดภัย 

(1) ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

(2) นักธุรกิจ/เจ้าของกิจการ 
(3) พนักงานบริษัทเอกชน/ห้างร้าน 
(4) นักเรียน/นักศึกษา 
(5) เกษียณอายุ 
(6) อ่ืน ๆ  

4.22 
4.53 
4.50 
4.20 
4.34 
4.35 

0.64 
0.54 
0.62 
0.74 
0.64 
0.53 

3.875* 2,3>1,4 

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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ตารางท่ี 4.22  เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างอาชีพกับระดับการประเมินคุณภาพการบริการของ
ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต (ต่อ) 

 

คุณภาพการ
บริการของ 

ท่าอากาศยาน
นานาชาติ

ภูเก็ต 

 
อาชีพ 

 

 
�̅� 

 
SD 

 
F 

 
คู่แตกต่าง 

รวม (1) ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

(2) นักธุรกิจ/เจ้าของกิจการ 
(3) พนักงานบริษัทเอกชน/ห้างร้าน 
(4) นักเรียน/นักศึกษา 

(5) เกษียณอาย ุ
(6) อ่ืน ๆ 

4.16 
4.50 
4.45 
4.15 
4.25 
4.39 

0.58 
0.50 
0.55 
0.72 
0.67 
0.47 

4.833* 2,3>1,4 

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 

จากตารางที่ 4.22  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับการประเมินคุณภาพ 
การบริการของท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตโดยภาพรวมของกลุ่มตัวอย่างผู้โดยสารชาวต่างชาติที่มี
อาชีพต่างกันด้วยสถิติทดสอบ F พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้โดยสารชาวต่างชาติที่มีอาชีพต่างกันมีระดับ 
การประเมินคุณภาพการบริการของท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่าง 
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อทดสอบรายคู่ด้วยสถิติทดสอบ LSD พบว่า กลุ่มนักธุรกิจ/
เจ้าของกิจการ และกลุ่มพนักงานบริษัทเอกชน/ห้างร้าน มีระดับการประเมินคุณภาพการบริการของ
ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตโดยภาพรวมมากกว่ากลุ่มข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ และกลุ่ม
นักเรียน/นักศึกษา 

ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับการประเมินคุณภาพการบริการของท่าอากาศ
ยานนานาชาติภูเก็ตด้านความน่าเชื่อถือของกลุ่มตัวอย่างผู้โดยสารชาวต่างชาติที่มีอาชีพต่างกันด้วย
สถิติทดสอบ F พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้โดยสารชาวต่างชาติที่มีอาชีพต่างกันจะมีระดับการประเมิน
คุณภาพการบริการของท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตด้านความน่าเชื่อถือแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อทดสอบรายคู่ด้วยสถิติทดสอบ LSD พบว่า กลุ่มนักธุรกิจ/เจ้าของกิจการ 
กลุ่มพนักงานบริษัทเอกชน/ห้างร้าน และกลุ่มอ่ืนๆ มีระดับการประเมินคุณภาพการบริการของ 
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ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตด้านความน่าเชื่อถือมากกว่ากลุ่มข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ  
กลุ่มนักเรียน/นักศึกษา และกลุ่มเกษียณอายุ 

ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับการประเมินคุณภาพการบริการของท่าอากาศ
ยานนานาชาติภูเก็ตด้านการตอบสนองของกลุ่มตัวอย่างผู้โดยสารชาวต่างชาติที่มีอาชีพต่างกันด้วย
สถิติทดสอบ F พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้โดยสารชาวต่างชาติที่มีอาชีพต่างกันจะมีระดับประเมินคุณภาพ
การบริการของท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตด้านการตอบสนองแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 เมื่อทดสอบรายคู่ด้วยสถิติทดสอบ LSD พบว่า กลุ่มนักธุรกิจ/เจ้าของกิจการ และกลุ่ม
พนักงานบริษัทเอกชน/ห้างร้าน มีระดับการประเมินคุณภาพการบริการของท่าอากาศยานนานาชาติ
ภูเก็ตด้านการตอบสนองมากกว่ากลุ่มข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ และกลุ่มนักเรียน/นักศึกษา  
และกลุ่มพนักงานบริษัทเอกชน/ห้างร้านมีระดับการประเมินคุณภาพการบริการของท่าอากาศยาน
นานาชาติภูเก็ตด้านการตอบสนองมากกว่ากลุ่มเกษียณอายุ 

ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับการประเมินคุณภาพการบริการของท่าอากาศ
ยานนานาชาติภูเก็ตด้านความมั่นใจของกลุ่มตัวอย่างผู้โดยสารชาวต่างชาติที่มีอาชีพต่างกันด้วยสถิติ
ทดสอบ F พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้โดยสารชาวต่างชาติที่มีอาชีพต่างกันจะมีระดับคุณภาพการบริการ
ของท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตด้านความมั่นใจแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
เมื่อทดสอบรายคู่ด้วยสถิติทดสอบ LSD พบว่า กลุ่มนักธุรกิจ/เจ้าของกิจการ และกลุ่มพนักงาน
บริษัทเอกชน/ห้างร้าน มีระดับการประเมินคุณภาพการบริการของท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตด้าน
ความมั่นใจมากกว่ากลุ่มข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ และกลุ่มพนักงานบริษัทเอกชน/ห้างร้าน 
มีระดับการประเมินคุณภาพการบริการของท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตด้านความมั่นใจมากกว่ากลุ่ม
เกษียณอายุ 

ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับการประเมินคุณภาพการบริการของท่าอากาศ
ยานนานาชาติภูเก็ตด้านการเอาใจใส่ของกลุ่มตัวอย่างผู้โดยสารชาวต่างชาติที่มีอาชีพต่างกันด้วยสถิติ
ทดสอบ F พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้โดยสารชาวต่างชาติที่มีอาชีพต่างกันจะมีระดับคุณภาพการบริการ
ของท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตด้านการเอาใจใส่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
เมื่อทดสอบรายคู่ด้วยสถิติทดสอบ LSD  พบว่า กลุ่มนักธุรกิจ/เจ้าของกิจการ กลุ่มพนักงาน
บริษัทเอกชน/ห้างร้าน และกลุ่มอ่ืนๆ มีระดับการประเมินคุณภาพการบริการของท่าอากาศยาน
นานาชาติภูเก็ตด้านการเอาใจใส่มากกว่ากลุ่มข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ และกลุ่มนักเรียน/
นักศึกษา และกลุ่มนักธุรกิจ/เจ้าของกิจการมีระดับการประเมินคุณภาพการบริการของท่าอากาศยาน
นานาชาติภูเก็ตด้านการเอาใจใส่มากกว่ากลุ่มเกษียณอายุ 
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ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับการประเมินคุณภาพการบริการของท่าอากาศ
ยานนานาชาติภูเก็ตด้านความเป็นรูปธรรม/สัมผัสได้ของกลุ่มตัวอย่างผู้โดยสารชาวต่างชาติที่มีอาชีพ
ต่างกันด้วยสถิติทดสอบ F พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้โดยสารชาวต่างชาติที่มีอาชีพต่างกันจะมีระดับ
คุณภาพการบริการของท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตด้านความเป็นรูปธรรม/สัมผัสได้แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อทดสอบรายคู่ด้วยสถิติทดสอบ LSD พบว่า กลุ่มนักธุรกิจ/
เจ้าของกิจการ และกลุ่มพนักงานบริษัทเอกชน/ห้างร้าน มีระดับการประเมินคุณภาพการบริการของ
ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตด้านความเป็นรูปธรรม/สัมผัสได้มากกว่ากลุ่มข้าราชการ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจและกลุ่มนักเรียน/นักศึกษา และกลุ่มอ่ืนๆ มีระดับการประเมินคุณภาพการบริการของท่า
อากาศยานนานาชาติภูเก็ตด้านความเป็นรูปธรรม/สัมผัสได้มากกว่ากลุ่มนักเรียน/นักศึกษา 

ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับการประเมินคุณภาพการบริการของท่าอากาศ
ยานนานาชาติภูเก็ตด้านความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยของกลุ่มตัวอย่างผู้โดยสาร
ชาวต่างชาติที่มีอาชีพต่างกันด้วยสถิติทดสอบ F พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้โดยสารชาวต่างชาติที่มีอาชีพ
ต่างกันจะมีระดับคุณภาพการบริการของท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตด้านความปลอดภัยและการ
รักษาความปลอดภัยแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อทดสอบรายคู่ด้วยสถิติ
ทดสอบ LSD พบว่า กลุ่มนักธุรกิจ/เจ้าของกิจการ และกลุ่มพนักงานบริษัทเอกชน/ห้างร้าน มีระดับ
การประเมินคุณภาพการบริการของท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตด้านความปลอดภัยและการรักษา
ความปลอดภัยมากกว่ากลุ่มข้าราชการ/พนักงาน และกลุ่มนักเรียน/นักศึกษา 
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ตารางท่ี 4.23  เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างจุดประสงค์ในการเดินทางกับระดับการประเมิน
คุณภาพการบริการของท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต 

 

คุณภาพการบริการของ 
ท่าอากาศยานนานชาติ

ภูเก็ต 

จุดประสงค์ในการเดินทาง �̅� SD t 

1. ด้านความน่าเชื่อถือ ท่องเที่ยว/พักผ่อน/วันหยุด 
ธุรกิจ 

4.30 
3.93 

0.68 
0.90 

2.169* 

2. ด้านการตอบสนอง ท่องเที่ยว/พักผ่อน/วันหยุด 
ธุรกิจ 

4.33 
4.11 

0.63 
0.78 

1.343 

3. ด้านความมั่นใจ ท่องเที่ยว/พักผ่อน/วันหยุด 
ธุรกิจ 

4.32 
4.06 

0.63 
0.75 

1.582 

4. ด้านการเอาใจใส่ ท่องเที่ยว/พักผ่อน/วันหยุด 
ธุรกิจ 

4.34 
4.06 

0.60 
0.79 

1.815 

5. ด้านความเป็นรูปธรรม/ 
    สัมผัสได้ 

ท่องเที่ยว/พักผ่อน/วันหยุด 
ธุรกิจ 

4.34 
4.05 

0.64 
0.88 

1.717 

6. ด้านความปลอดภัยและ
การรักษาความปลอดภัย 

ท่องเที่ยว/พักผ่อน/วันหยุด 
ธุรกิจ 

4.39 
4.04 

0.64 
0.72 

2.152* 

รวม ท่องเที่ยว/พักผ่อน/วันหยุด 
ธุรกิจ 

4.35 
4.04 

0.60 
0.75 

1.998* 

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
 จากตารางที่ 4.23  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับการประเมินคุณภาพ 
การบริการของท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตโดยภาพรวมของกลุ่มตัวอย่างผู้โดยสารชาวต่างชาติที่มี
จุดประสงค์ในการเดินทางต่างกันด้วยสถิติทดสอบ t พบว่า ระดับการประเมินคุณภาพการบริการของ 
ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตโดยภาพรวมของกลุ่มท่องเที่ยว/พักผ่อน/วันหยุด และกลุ่มธุรกิจ 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับการประเมินคุณภาพการบริการของท่าอากาศ
ยานนานาชาติภูเก็ตด้านความน่าเชื่อถือของกลุ่มตัวอย่างผู้โดยสารชาวต่างชาติที่มีจุดประสงค์ในการ
เดินทางต่างกันด้วยสถิติทดสอบ t พบว่า ระดับการประเมินคุณภาพการบริการของท่าอากาศยาน
นานาชาติภูเก็ตด้านความน่าเชื่อถือของกลุ่มท่องเที่ยว/พักผ่อน/วันหยุด และกลุ่มธุรกิจ แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับการประเมินคุณภาพการบริการของท่าอากาศ
ยานนานาชาติภูเก็ตด้านการตอบสนอง ด้านความม่ันใจ ด้านการเอาใจใส่ และด้านความเป็นรูปธรรม/
สัมผัสได้ของกลุ่มตัวอย่างผู้โดยสารชาวต่างชาติที่มีจุดประสงค์ในการเดินทางต่างกันด้วยสถิติทดสอบ 
t พบว่า ระดับการประเมินคุณภาพการบริการของท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตด้านด้านการ
ตอบสนอง ด้านความม่ันใจ ด้านการเอาใจใส่ และด้านความเป็นรูปธรรม/สัมผัสได้ของกลุ่มท่องเที่ยว/ 
พักผ่อน/วันหยุด และกลุ่มธุรกิจ ไม่แตกต่างกัน 
 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับการประเมินคุณภาพการบริการของท่าอากาศ
ยานนานาชาติภูเก็ตด้านความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยของกลุ่มตัวอย่างผู้โดยสาร
ชาวต่างชาติที่มีจุดประสงค์ในการเดินทางต่างกันด้วยสถิติทดสอบ t พบว่า ระดับการประเมินคุณภาพ
การบริการของท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตด้านความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยของ
กลุ่มท่องเที่ยว/พักผ่อน/วันหยุด และกลุ่มธุรกิจ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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ตารางท่ี 4.24  เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างความถี่ในการใช้บริการเที่ยวบินระหว่างประเทศ
กับระดับการประเมินคุณภาพการบริการของท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต 

 

คุณภาพการบริการของ 
ท่าอากาศยานนานาชาติ

ภูเก็ต 

ความถี่ในการใช้บริการ
เที่ยวบินระหว่าง

ประเทศ 
 

 
�̅� 

 
SD 

 
F 

 
คู่

แตกต่าง 

1. ด้านความน่าเชื่อถือ (1) ใช้บริการครั้งแรก 
(2) 1 - 5 ครั้งต่อปี 
(3) 6 - 10 ครั้งต่อปี 
(4) มากกว่า 10 ครั้งต่อปี 

4.33 
4.26 
N/A 
3.64 

0.67 
0.67 
N/A 
0.92 

7.038* 
 

1,2>4 

2. ด้านการตอบสนอง (1) ใช้บริการครั้งแรก 
(2) 1 - 5 ครั้งต่อปี 
(3) 6 - 10 ครั้งต่อปี 
(4) มากกว่า 10 ครั้งต่อปี 

4.35 
4.30 
N/A 
3.82 

0.61 
0.66 
N/A 
0.71 

4.770* 
 

1,2>4 

3. ด้านความมั่นใจ (1) ใช้บริการครั้งแรก 
(2) 1 - 5 ครั้งต่อปี 
(3) 6 - 10 ครั้งต่อปี 
(4) มากกว่า 10 ครั้งต่อปี 

4.31 
4.36 
N/A 
3.89 

0.62 
0.68 
N/A 
0.63 

3.377* 
 

1,2>4 

4. ด้านการเอาใจใส่ (1) ใช้บริการครั้งแรก 
(2) 1 - 5 ครั้งต่อปี 
(3) 6 - 10 ครั้งต่อปี 
(4) มากกว่า 10 ครั้งต่อปี 

4.34 
4.35 
N/A 
3.93 

0.57 
0.67 
N/A 
0.70 

3.238* 
 

1,2>4 

5. ด้านความเป็นรูปธรรม/ 
   สัมผัสได้ 

(1) ใช้บริการครั้งแรก 
(2) 1 - 5 ครั้งต่อปี 
(3) 6 - 10 ครั้งต่อปี 
(4) มากกว่า 10 ครั้งต่อปี 

4.35 
4.31 
N/A 
3.86 

0.60 
0.74 
N/A 
0.91 

3.968* 
 

1,2>4 

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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ตารางที่ 4.24  เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างความถี่ในการใช้บริการเที่ยวบินระหว่างประเทศ
กับระดับการประเมินคุณภาพการบริการของท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต (ต่อ) 

 

คุณภาพการบริการของ 
ท่าอากาศยานนานาชาติ

ภูเก็ต 

ความถี่ในการใช้บริการ
เที่ยวบินระหว่าง

ประเทศ 
 

 
�̅� 

 
SD 

 
F 

 
คู่

แตกต่าง 

6. ด้านความปลอดภัยและ 
การรักษาความปลอดภัย 

(1) ใช้บริการครั้งแรก 
(2) 1 - 5 ครั้งต่อปี 
(3) 6 - 10 ครั้งต่อปี 
(4) มากกว่า 10 ครั้งต่อปี 
 

4.42 
4.34 
N/A 
3.65 

0.59 
0.72 
N/A 
0.86 

10.262* 
 

1,2>4 

รวม (1) ใช้บริการครั้งแรก 
(2) 1 - 5 ครั้งต่อปี 
(3) 6 - 10 ครั้งต่อปี 
(4) มากกว่า 10 ครั้งต่อ
ปี 

4.36 
4.32 
N/A 
3.77 

0.57 
0.66 
N/A 
0.77 

6.635* 
 

1,2>4 

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 

จากตารางที่ 4.24  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับการประเมินคุณภาพ 
การบริการของท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตโดยภาพรวมของกลุ่มตัวอย่างผู้โดยสารชาวต่างชาติที่ 
มีความถี่ในการใช้บริการเที่ยวบินระหว่างประเทศต่างกันด้วยสถิติทดสอบ F พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ผู้โดยสารชาวต่างชาติที่มีความถี่ในการใช้บริการเที่ยวบินระหว่างประเทศต่างกันจะระดับมีการ
ประเมินคุณภาพการบริการของท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตโดยภาพรวมแตกต่างกันอย่าง 
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อทดสอบรายคู่ด้วยสถิติทดสอบ LSD พบว่า กลุ่มใช้บริการครั้ง
แรก และกลุ่ม 1-5 ครั้งต่อปี  มีระดับการประเมินคุณภาพการบริการของท่าอากาศยานนานาชาติ
ภูเก็ตโดยภาพรวมมากกว่ากลุ่มมากกว่า 10 ครั้งต่อปี 
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ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับการประเมินคุณภาพการบริการของท่าอากาศ
ยานนานาชาติภูเก็ตด้านความน่าเชื่อถือของกลุ่มตัวอย่างผู้โดยสารชาวต่างชาติที่มีความถี่ในการใช้
บริการเที่ยวบินระหว่างประเทศต่างกันด้วยสถิติทดสอบ F พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้โดยสารชาวต่างชาติ 
ที่มีความถ่ีในการใช้บริการเที่ยวบินระหว่างประเทศต่างกันจะมีระดับการประเมินคุณภาพการบริการ
ของท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตด้านความน่าเชื่อถือแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 เมื่อทดสอบรายคู่ด้วยสถิติทดสอบ LSD พบว่า กลุ่มใช้บริการครั้งแรก และกลุ่ม 1-5 ครั้งต่อปี 
มีระดับการประเมินคุณภาพการบริการของท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตด้านความน่าเชื่อถือมากกว่า
กลุ่มมากกว่า 10 ครั้งต่อปี 

ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับการประเมินคุณภาพการบริการของท่าอากาศ
ยานนานาชาติภูเก็ตด้านการตอบสนองของกลุ่มตัวอย่างผู้โดยสารชาวต่างชาติที่มีความถี่ในการใช้
บริการเที่ยวบินระหว่างประเทศต่างกันด้วยสถิติทดสอบ F พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้โดยสารชาวต่างชาติที่
มีความถี่ในการใช้บริการเที่ยวบินระหว่างประเทศต่างกันจะมีระดับประเมินคุณภาพการบริการของ
ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตด้านการตอบสนองแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
เมื่อทดสอบรายคู่ด้วยสถิติทดสอบ LSD พบว่า กลุ่มใช้บริการครั้งแรก และกลุ่ม 1-5 ครั้งต่อปี มีระดับ
การประเมินคุณภาพการบริการของท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตด้านการตอบสนองมากกว่ากลุ่ม
มากกว่า 10 ครั้งต่อปี 

ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับการประเมินคุณภาพการบริการของท่าอากาศ
ยานนานาชาติภูเก็ตด้านความม่ันใจของกลุ่มตัวอย่างผู้โดยสารชาวต่างชาติที่มีความถี่ในการใช้บริการ
เที่ยวบินระหว่างประเทศต่างกันด้วยสถิติทดสอบ F พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้โดยสารชาวต่างชาติที่มี
ความถี่ในการใช้บริการเที่ยวบินระหว่างประเทศต่างกันจะมีระดับคุณภาพการบริการของท่าอากาศ
ยานนานาชาติภูเก็ตด้านความมั่นใจแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อทดสอบ
รายคู่ด้วยสถิติทดสอบ LSD พบว่า กลุ่มใช้บริการครั้งแรก และกลุ่ม 1-5 ครั้งต่อปี มีระดับการประเมิน
คุณภาพการบริการของท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตด้านความมั่นใจมากกว่ากลุ่มมากกว่า 10 ครั้ง
ต่อปี 
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ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับการประเมินคุณภาพการบริการของท่าอากาศ
ยานนานาชาติภูเก็ตด้านการเอาใจใส่ของกลุ่มตัวอย่างผู้โดยสารชาวต่างชาติที่มีความถี่ในการใช้บริการ
เที่ยวบินระหว่างประเทศต่างกันด้วยสถิติทดสอบ F พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้โดยสารชาวต่างชาติที่ 
มีความถี่ในการใช้บริการเที่ยวบินระหว่างประเทศต่างกันจะมีระดับคุณภาพการบริการของท่าอากาศ
ยานนานาชาติภูเก็ตด้านการเอาใจใส่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อทดสอบ
รายคู่ด้วยสถิติทดสอบ LSD พบว่า กลุ่มใช้บริการครั้งแรก และกลุ่ม 1-5 ครั้งต่อปี มีระดับการประเมิน
คุณภาพการบริการของท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตด้านการเอาใจใส่มากกว่ากลุ่มมากกว่า 10 ครั้ง
ต่อปี 

ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับการประเมินคุณภาพการบริการของท่าอากาศ
ยานนานาชาติภูเก็ตด้านความเป็นรูปธรรม/สัมผัสได้ของกลุ่มตัวอย่างผู้โดยสารชาวต่างชาติที่มีความถี่
ในการใช้บริการเที่ยวบินระหว่างประเทศต่างกันด้วยสถิติทดสอบ F พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้โดยสาร
ชาวต่างชาติที่มีความถ่ีในการใช้บริการเที่ยวบินระหว่างประเทศต่างกันจะมีระดับคุณภาพการบริการ
ของท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตด้านความเป็นรูปธรรม/สัมผัสได้แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อทดสอบรายคู่ด้วยสถิติทดสอบ LSD พบว่า กลุ่มใช้บริการครั้งแรก และกลุ่ม  
1-5 ครั้งต่อปี มีระดับการประเมินคุณภาพการบริการของท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตด้านความเป็น
รูปธรรม/สัมผัสได้มากกว่ากลุ่มมากกว่า 10 ครั้งต่อปี 

ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับการประเมินคุณภาพการบริการของท่าอากาศ
ยานนานาชาติภูเก็ตด้านความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยของกลุ่มตัวอย่างผู้โดยสาร
ชาวต่างชาติที่มีความถี่ในการใช้บริการเที่ยวบินระหว่างประเทศต่างกันด้วยสถิติทดสอบ F พบว่า 
กลุ่มตัวอย่างผู้โดยสารชาวต่างชาติที่มีความถี่ในการใช้บริการเที่ยวบินระหว่างประเทศต่างกันจะมี
ระดับคุณภาพการบริการของท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตด้านความปลอดภัยและการรักษาความ
ปลอดภัยแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  เมื่อทดสอบรายคู่ด้วยสถิติทดสอบ LSD 
พบว่า กลุ่มใช้บริการครั้งแรก และกลุ่ม 1-5 ครั้งต่อปี มีระดับการประเมินคุณภาพการบริการของท่า
อากาศยานนานาชาติภูเก็ตด้านความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยมากกว่ากลุ่มมากกว่า 
10 ครั้งต่อปี 
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4.4 ผลสรุปความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากผู้ตอบแบบสอบถาม 
(Summary Results of Additional Suggestions and Comments) 

1) “มีสภาพแวดล้อมบรรยากาศท่ีดี” (Great Environment)”  
2) “ควรมีบริการที่นั่งพักผู้โดยสารมากขึ้นในบริเวณที่พักผู้โดยสาร (Should have more 

seats at waiting gates)” 
3) “มีจอแสดงตารางเที่ยวบินไม่มาก (Not Many information screen about flight.)” 
4) “มีการเอาใจใส่ช่วยเหลือเป็นอย่างมากแก่ผู้ใช้บริการรถเข็น (Extremely helpful with 

wheelchair users.)” 
5) “ควรเพ่ิมบริเวณพ้ืนที่ให้ความบันเทิงมากขึ้นอีกหน่อย รวมถึงโต๊ะลอยแบบยืนส าหรับ

รั บประทานอาหาร  ( Need a bit more of entertainment areas.  Also, sitting 
tables to eat cue needed.)” 

6) “ควรมีโต๊ะ ที่ชาร์ตแบตเตอร์รี่ส าหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และถังขยะให้บริการมาก
ยิ่งขึ้น รวมถึงสัญลักษณ์ต่าง ๆ ควรมีความชัดเจนยิ่งขึ้น (Table + power points for 
devices + better/clearer signage + rubbish bins” 

7) “ควรมีที่ชาร์ตแบตเตอร์รี่ (Power plugs)” 
8) “รถเข็นกระเป๋าสัมภาระให้บริการไม่เห็นเด่นชัด (Don’t show available trolleys 

clearly)” 
9) “มีสภาพแวดล้อมบรรยากาศท่ีดี  (Thanks for the great environment!)” 
10) “ท่าอากาศยานควรให้บริการร้านขายของที่ระลึกและร้านอาหารให้มากขึ้น ขอบคุณ 

(May the airport have more shopping shops and food stalls. Thank you.)” 
11) “ควรเพ่ิมปริมาณรถเข็นสัมภาระ (There would be better if have more baggage  

trolleys.)” 
12) “ควรเพ่ิมปริมาณรถเข็นสัมภาระ (More trolleys, please!!!!)” 
13) “เพ่ิมปริมาณท่ีนั่งให้มากขึ้นบริเวณ (More seats at waiting area.)” 
14) “ยอดเยี่ยม (Excellent)” 
15) “ควรมีการให้บริการที่นั่งมากขึ้นในบริเวณนั่งพัก (MORE SEAT AT WAITNG GATE)” 
16) “มีโต๊ะส าหรับนั่งและรับประทาน (Need tables to sit & eat.)” 
17) “ควรเพิ่มปริมาณรถเข็นสัมมภาระ (More trolleys)” 
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18) “อาหารมีราคาแพง อยากให้ราคาเข้าถึงมากกว่านี้ ” (หมายถึงอยากให้มีราคาที่ 
ย่อมเยาลง) (“Дорогое питание, хотел бы доступнее”) 

19) “อยากให้มีร้านอาหารให้บริการมากกว่านี้ (побольше ресторанов бы!)” 

20) “ไม่มี (Нет )” 

21) “ยอดเยี่ยม! สุดยอด! (Отлично у вас! Супер!  )” 

22) “ควรมีร้านอาหาร/(Хотелось бы больше хороших кафееи) ” 

23) “ขอบคุณมาก (Большое спасибо! )” 

24) “ขอบคุณ (СПАСИБО! ) ” 

25) “อาหารที่ท่าอากาศยานแพงมาก  ขอบคุณส าหรับการเอาใจใส่  (Очень дорогая еда 

в аэропорту. Спасибо за заботу!)” 
26) “รอคิวนานมาก ๆ จะดีกว่านี้ถ้าเพ่ิมเกทหรือเพ่ิมขีดการรองรับ (Так долго ждал и 

ждал! Доступее бы входа на посадку / CC!)” 
27) “ทุกอย่างบริการดีหมด แต่เสียเวลารอคิวนานมาก (Все отлично! Супер! но 

тратили столько времени на очереди!!!)” 
28) “การใช้บริการมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น (服务窗口越来越顺畅)” 

29) “เมื่อผู้โดยสารลงเครื่องแล้ว คนรอเข้าห้องน้ าเยอะ ตรงที่ Visa on ariival ยังมีห้องน้ า
อีกห้องหนึ่ง (下飞机准备入境 很多游客在洗手间排队 建议工作人员可以

提醒，在办理落地签旁边也有洗手间可以使用)”   

 



 

 

บทท่ี 5 
 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การวิจัยเรื่อง “แนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริการของท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต 

( Service Quality Improvement Guidelines of Phuket International Airport) ” 
ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตการศึกษาเฉพาะกลุ่มตัวอย่างผู้โดยสารชาวต่างประเทศที่เคยใช้บริการ
เที่ยวบินระหว่างประเทศผ่านทางอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ( International Passenger 
Terminal) ที่ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต (Phuket International Airport: HKT/VTSP) 

ประเมินผลข้อมูลจากแบบสอบถามเพ่ือศึกษาลักษณะทางประชากรของผู้โดยสารและ
ประเมินคุณภาพการบริการของท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต (Phuket International Airport: 
HKT/VTSP) และเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพ่ือศึกษาบริบทในการพัฒนาตลอดจนการ
สร้างแนวทางในการพัฒนา 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี  (Mix Methods)  ระหว่าง  
(1) การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 410 คน 

โดยใช้แบบสอบถาม(Questionnaire) เป็นเครื่องมือ (Research Tool) ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
หลังจากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างแล้ว ผู้วิจัยด าเนินการตรวจสอบความถูกต้องของ
แบบสอบถามโดยเลือกเฉพาฉบับที่สมบูรณ์เพ่ือน าไปวิเคราะห์ข้อมูล โดยการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยวิเคราะห์
ข้อมูลผลการวิจัยด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ  การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ 
(Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation: SD)  และการวิเคราะห์เชิงสถิติอนุมานเพ่ือการทดสอบสมมติฐานการวิจัย ได้แก่ สถิติ
ทดสอบ t  การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) ด้วยสถิติทดสอบ F 
และสถิติ LSD 
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5.1 สรุป (Conclusion) 

 จากการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามผู้วิจัยสามารถสรุปผลการวิจัย เรื่อง “แนวทางการ
พัฒนาคุณภาพการบริการของท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต (Service Quality Improvement 
Guidelines of Phuket International Airport)” ไดด้ังนี้ 

 
5.1.1 ลั ก ษ ณ ะ ท า ง ป ร ะ ช า ก ร ข อ ง ก ลุ่ ม ตั ว อ ย่ า ง  ( Socio-demographic 

Characteristics of Respondents) 
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มากกว่าครึ่งเป็นเพศชาย, มากกว่าครึ่งมี อายุระหว่าง 20-37 ปี 

(Generation Y), เกือบครึ่งหนึ่งมีสัญชาติจีน นับถือศาสนาคริสต์ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มีอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน/ห้างร้าน, มากกว่าครึ่งหนึ่งมีจุดประสงค์ในการเดินทาง 
เพ่ือท่องเที่ยว/พักผ่อน/วันหยุด และใช้บริการเที่ยวบินระหว่างประเทศที่ท่าอากาศยานนานาชาติ
ภูเก็ตเป็นครั้งแรก 

  
5.1.2 คุณภาพการบริการของท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต (Service Quality of 

Phuket International Airport) 
กลุ่มตัวอย่างประเมินคุณภาพการบริการของท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตด้านความ

น่าเชื่อถือโดยภาพรวมในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบว่า กลุ่มตัวอย่างประเมิน
ระดับคุณภาพการบริการของเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์สามารถให้ข้อมูลอย่างชัดเจนและถูกต้องมาก
ที่สุด รองลงมาคือ ท่าอากาศยานมีความพร้อมในการให้บริการตั้งแต่การบริการครั้งแรก, การบริการ
และกระบวนการโดยภาพรวมของท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตมีประสิทธิภาพ, ท่าอากาศยาน
ให้บริการโดยปราศจากข้อผิดพลาด และท่าอากาศยานให้บริการตรงตามท่ีได้ประชาสัมพันธ์ไว้ 

กลุ่มตัวอย่างประเมินคุณภาพการบริการของท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตด้านการ
ตอบสนองโดยภาพรวมในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบว่า กลุ่มตัวอย่างประเมิน
ระดับคุณภาพการบริการโดยภาพรวมแล้ว ใช้เวลาไม่มากในการรอกระบวนการต่าง ๆ มากที่สุด 
รองลงมาคือ เจ้าหน้าที่ที่ท่าอากาศยานตอบสนองความต้องการหรือสิ่งที่ผู้โดยสารร้องขอได้อย่าง
รวดเร็ว, เจ้าหน้าที่ที่ท่าอากาศยานมีเต็มใจในการให้บริการอย่างสม่ าเสมอ และเจ้าหน้าที่ที่ท่าอากาศ
ยานตอบสนองในการขจัดข้อผิดพลาดที่อาจเกิดข้ึนได้อย่างรวดเร็ว  
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กลุ่มตัวอย่างประเมินคุณภาพการบริการของท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตด้านความมั่นใจ
โดยภาพรวมในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบว่า กลุ่มตัวอย่างประเมินระดับคุณภาพ
การบริการของ เจ้ าหน้าที่ที่ท่ าอากาศยานมีความรู้ ในการตอบค าถาม  และเจ้ าหน้าที่ ที่ 
ท่าอากาศยานมีความน่าเชื่อถือมากที่สุด รองลงมาคือ พฤติกรรมหรือทีท่าของเจ้าหน้าที่ที่ท่าอากาศ
ยานท าให้ท่านเกิดความมั่นใจในการใช้บริการ และเจ้าหน้าที่ที่ท่าอากาศยานมีความสุภาพและมี
มารยาท  

กลุ่มตัวอย่างประเมินคุณภาพการบริการของท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตด้านการเอาใจใส่
โดยภาพรวมในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบว่า กลุ่มตัวอย่างประเมินระดับคุณภาพ
การบริการของเจ้าหน้าที่ที่ท่าอากาศยานแสดงออกถึงความห่วงใยอย่างจริงใจในการแก้ไขปัญหาของ
ผู้โดยสารที่สอดคล้องทิศทางเดียวกันกับนโยบายในกระบวนการให้บริการของท่าอากาศยานมากที่สุด 
รองลงมาคือ เจ้าหน้าที่ที่ท่าอากาศมีมิตรจิตรมิตรใจ ให้ความช่วยเหลือ และสื่อสารกับผู้โดยสารได้
อย่างมีประสิทธิภาพ , เจ้าหน้าที่ที่ท่าอากาศยานให้ความใส่ใจแก่ท่านเป็นรายบุคคล และความ
ปรารถนาและความต้องการของท่านได้รับการพิจารณา 

กลุ่มตัวอย่างประเมินคุณภาพการบริการของท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตด้านความเป็น
รูปธรรม/สัมผัสได้โดยภาพรวมในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ประเมินระดับคุณภาพการบริการของการตกแต่งภายในสะท้อนถึงความเป็น “ประตูสู่อันดามัน”  
มากที่สุด รองลงมาคือ บรรยากาศของท่าอากาศยานสร้างประสบการณ์ท่ีดี, มีรถเข็นกระเป๋าสัมภาระ
ให้บริการอย่างเพียงพอ บริเวณจุดพักผู้โดยสารมีความสะดวกสบาย, ท่าอากาศยานมีความสะอาด 
และเครื่องหมายและสัญลักษณ์มีความชัดเจน 

กลุ่มตัวอย่างประเมินคุณภาพการบริการของท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตด้านความ
ปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยโดยภาพรวมในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาในรายด้าน พบว่า 
กลุ่มตัวอย่างประเมินระดับคุณภาพการบริการของการบริหารจัดการเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ ณ จุด
ตรวจความปลอดภัยมากที่สุด รองลงมาคือ การบริหารจัดการเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ ณ จุด
ศุลกากร, การบริหารจัดการเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ ณ จุดตรวจคนเข้าเมือง, ท่านรู้สึกปลอดภัยใน
เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง, เจ้าหน้าที่ศุลกากรมีมารยาท/สุภาพ/มีมิตรจิตรมิตรใจ, เจ้าหน้าที่รักษา
ความปลอดภัยมีมารยาท/สุภาพ/มีมิตรจิตรมิตรใจ, รู้สึกปลอดภัยในเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย , 
เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองมีมารยาท/สุภาพ/มีมิตรจิตรมิตรใจ, รู้สึกปลอดภัยในเจ้าหน้าที่ศุลกากร 
และโดยภาพรวมแล้วท่านรู้สึกถึงความปลอดภัยในการใช้บริการ 
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กลุ่มตัวอย่างประเมินคุณภาพการบริการของท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตโดยภาพรวมใน
ระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า กลุ่มตัวอย่างประเมินระดับคุณภาพการบริการด้านความ
ปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านการเอาใจใส่ ด้านความเป็น
รูปธรรม/สัมผัสได้  ด้านการตอบสนอง ด้านความมั่นใจ และด้านความน่าเชื่อถือ 

 
5.1.3  การทดสอบสมมติฐานการวิจัย (Research Hypothesis Testing) 
การวิจัยครั้งนี้ลักษณะทางประชากรของผู้ตอบแบบสอบถามที่ต่างกันมีการประเมินคุณภาพ

การบริการของท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตแตกต่างกัน ผลการทดสอบสมมติฐานสรุปได้ดังนี้  
การเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับการประเมินคุณภาพการบริการของท่าอากาศยาน

นานาชาติภูเก็ตของกลุ่มตัวอย่างผู้โดยสารชาวต่างชาติที่มีเพศต่างกันด้วยสถิติทดสอบ t พบว่า ระดับ
การประเมินคุณภาพการบริการของท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตด้านความน่าเชื่อถือ ด้านการ
ตอบสนอง ด้านความมั่นใจ ด้านการเอาใจใส่ ด้านความเป็นรูปธรรม/สัมผัสได้ ด้านความปลอดภัย 
และโดยภาพรวม ของเพศชายและเพศหญิงไมแ่ตกต่างกัน 

การเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับการประเมินคุณภาพการบริการของท่าอากาศยาน
นานาชาติภูเก็ตของกลุ่มตัวอย่างผู้โดยสารชาวต่างชาติที่มีอายุต่างกัน ปรากฏว่าการเปรียบเทียบ ด้าน
การตอบสนอง ด้านความมั่นใจ ด้านความเป็นรูปธรรม/สัมผัสได้ และโดยภาพรวม ด้วยสถิติทดสอบ F 
พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้โดยสารชาวต่างชาติที่มีอายุต่างกันมีระดับการประเมินคุณภาพการบริการของ
ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส าหรับการ
เปรียบเทียบด้านความน่าเชื่อถือ ด้านการเอาใจใส่ และด้านความปลอดภัยและการรักษาความ
ปลอดภัย ด้วยสถิติทดสอบ F พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้โดยสารชาวต่างชาติที่มีอายุต่างกันมีระดับการ
ประเมินคุณภาพการบริการของท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตไมแ่ตกต่างกัน  

 การเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับการประเมินคุณภาพการบริการของท่าอากาศยาน
นานาชาติภูเก็ตของกลุ่มตัวอย่างผู้โดยสารชาวต่างชาติที่มีสัญชาติต่างกัน ปรากฏว่าการเปรียบเทียบ 
ด้านความน่าเชื่อถือ ด้านการตอบสนอง ด้านความมั่นใจ ด้านการเอาใจใส่ ด้านความเป็นรูปธรรม/
สัมผัสได้ ด้านความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัย และโดยภาพรวม ด้วยสถิติทดสอบ F 
พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้โดยสารชาวต่างชาติที่มีสัญชาติต่างกันมีระดับการประเมินคุณภาพการบริการ
ของท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

การเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับการประเมินคุณภาพการบริการของท่าอากาศยาน
นานาชาติภูเก็ตของกลุ่มตัวอย่างผู้โดยสารชาวต่างชาติที่มีศาสนาต่างกัน ปรากฏว่าการเปรียบเทียบ 
ด้านความน่าเชื่อถือ ด้านการตอบสนอง ด้านความมั่นใจ ด้านการเอาใจใส่ ด้านความเป็นรูปธรรม/
สัมผัสได้ ด้านความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัย และโดยภาพรวม ด้วยสถิติทดสอบ F 
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พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้โดยสารชาวต่างชาติที่มีศาสนาต่างกันมีระดับการประเมินคุณภาพการบริการ
ของท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

การเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับการประเมินคุณภาพการบริการของท่าอากาศยาน
นานาชาติภูเก็ตของกลุ่มตัวอย่างผู้โดยสารชาวต่างชาติที่มีระดับการศึกษาสูงสุดต่างกัน ปรากฏว่าการ
เปรียบเทียบด้านความน่าเชื่อถือ ด้านการตอบสนอง ด้านความมั่นใจ ด้านการเอาใจใส่ ด้านความเป็น
รูปธรรม/สัมผัสได้ ด้านความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัย  และโดยภาพรวม ด้วยสถิติ
ทดสอบ F พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้โดยสารชาวต่างชาติที่มีระดับการศึกษาสูงสุดต่างกันมีระดับการ
ประเมินคุณภาพการบริการของท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตไมแ่ตกต่างกัน 

การเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับการประเมินคุณภาพการบริการของท่าอากาศยาน
นานาชาติภูเก็ตของกลุ่มตัวอย่างผู้โดยสารชาวต่างชาติที่มีอาชีพต่างกัน ปรากฏว่าการเปรียบเทียบ 
ด้านความน่าเชื่อถือ ด้านการตอบสนอง ด้านความมั่นใจ ด้านการเอาใจใส่ ด้านความเป็นรูปธรรม/
สัมผัสได้ ด้านความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัย และโดยภาพรวม ด้วยสถิติทดสอบ F 
พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้โดยสารชาวต่างชาติที่มีอาชีพต่างกันมีระดับการประเมินคุณภาพการบริการของ
ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

การเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับการประเมินคุณภาพการบริการของท่าอากาศยาน
นานาชาติภูเก็ตของกลุ่มตัวอย่างผู้โดยสารชาวต่างชาติที่มีจุดประสงค์ในการเดินทางต่างกันด้วยสถิติ
ทดสอบ t พบว่า ระดับการประเมินคุณภาพการบริการของท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตโดยภาพรวม 
ด้านความน่าเชื่อถือ และด้านความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัย ของกลุ่มท่องเที่ยว/
พักผ่อน/วันหยุด และกลุ่มธุรกิจแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส าหรับการ
เปรียบเทียบด้านการตอบสนอง ด้านความมั่นใจ ด้านการเอาใจใส่ ด้านความเป็นรูปธรรม/สัมผัสได้ 
และโดยภาพรวม ของกลุ่มท่องเที่ยว/พักผ่อน/วันหยุด และกลุ่มธุรกิจไม่แตกต่างกัน 

การเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับการประเมินคุณภาพการบริการของท่าอากาศยาน
นานาชาติภูเก็ตของกลุ่มตัวอย่างผู้โดยสารชาวต่างชาติที่มีความถี่ในการใช้บริการเที่ยวบินระหว่าง
ประเทศต่างกัน ปรากฏว่าการเปรียบเทียบด้านความน่าเชื่อถือ ด้านการตอบสนอง ด้านความมั่นใจ 
ด้านการเอาใจใส่ ด้านความเป็นรูปธรรม/สัมผัสได้ ด้านความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัย  
และโดยภาพรวม ด้วยสถิติทดสอบ F พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้โดยสารชาวต่างชาติที่มีความถี่ในการใช้
บริการเที่ยวบินระหว่างประเทศต่างกันมีระดับการประเมินคุณภาพการบริการของท่าอากาศยาน
นานาชาติภูเก็ตแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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5.2 อภิปรายผล (Discussion) 

 5.2.1 เพื่อศึกษาบริบทการพัฒนาคุณภาพการบริการของท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต 
ท่ า อ า ก า ศ ย า น น า น า ช า ติ ภู เ ก็ ต  ( Phuket International Airport: HKT/VTSP)  

เป็นท่าอากาศยานที่มีอัตราความหนาแน่นของผู้ใช้บริการเป็นอันดับสาม รองจากสองท่าอากาศยาน
นานาชาติกรุงเทพมหานคร อันได้แก่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi 
International Airport: BKK/VTBS) และท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง  ( Don Mueang 
International Airport:DMK/VTBD) (บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) (ทอท.), 2558b, 
2559) ซึ่งมีบทบาทส าคัญในการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางภาคใต้เเละทั่วประเทศไทย โดยสอดคล้อง
กับข้อมูลในการตีพิมพ์ ของ Editorial Department of Wing Magazine (2013, January) ใจความ
ว่านอกจากท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต (Phuket International Airport) เป็นจุดหมายปลายทาง
แรกอันเป็นสวรรค์แห่งรีสอร์ท (Resorts Paradise) ของนักท่องเที่ยวแล้ว ยังเป็นจุดเริ่มต้น (Start 
City) ส าหรับการเดินทางท่องเที่ยวไปยังภูมิภาคอ่ืน ๆ ของประเทศไทย  กอปรกับนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติที่อยู่ในละแวกใกล้เคียงมักมีพฤฒิกรรมในการเดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตก่อน 
จากนั้นจึงเดินทางเพ่ือท่องเที่ยว/ท าธุรกิจต่อในจังหวัดอ่ืน ๆ  ดังกล่าวมาข้างต้นนี้ท่าอากาศยาน
นานาช าติ ภู เ ก็ ต  “ประตู สู่ อั น ด ามั น ” (Phuket International Airport “Gateway to the 
Andaman”)  จึงได้ด าเนินแผนโครงการพัฒนาท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต (Expansion Plan for 
Phuket International Airport) เพ่ือขยายขีดความสามารถในการรองรับและสิ่งอ านวยความสะดวก
สืบมา  

โดยที่ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต (Phuket International Airport) ภายใต้สังกัดและการ
การบิรหารงานของ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) (ทอท.) (2558b) จากเดิมที่มีองค์กร
ธุรกิจการบินเชิงพาณิชย์ที่ให้บริการรวม 44 สายการบิน โดยจ าแนกเป็น (1) องค์กรธุรกิจการบินเชิง
พาณิชย์แบบประจ า 32 สายการบิน และ (2) แบบเช่าเหมา 12 สายการบิน จ านวนผู้โดยสาร 6.5 
ล้านคน/ปี เที่ยวบิน 46,000 เที่ยว/ปี สินค้า 28,600 ตัน/ปี  ได้ด าเนินการก่อสร้างด้วยงบประมาณ
วงเงิน 5,146,700,000 บาท ตามโครงการพัฒนาท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการ
รองรับเป็น 12.5 ล้านคนต่อปี การขยายลานจอดอากาศยานเพ่ิมเติมให้สามารถรองรับอากาศยานได้
ทั้ งหมด 21/25 หลุมจอด สอดคล้องกับ Editorial Department of Wing Magazine (2013 , 
January); กองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ภูเก็จอันดามันนิวส์ (2559 , 1-15 กันยายน) เกี่ยวกับบริบท
การพัฒนาของท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตก่อนและหลัง ในปีงบประมาณ 2553-2557 โดยสามารถ
รองรับการจราจรทางอากาศได้จนถึงปี พ.ศ. 2563 ดังตารางที่ 5.1  
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ตารางท่ี 5.1  บริบทการพัฒนาของท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตก่อนและหลัง 
 

บริบทการพัฒนาของ 
ท่าอากาศยานนานาชาติภูเกต็ 

การพัฒนาของท่าอากาศยานนานาชาติ
ภูเก็ต 

ก่อน (Before) หลัง (After) 

อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ  
(International Terminal) 

N/A 73,928 ตารางเมตร 
(Square Meters) 

จ านวนผู้โดยสารที่สามารถรองรับได้  
(Passenger Capacity) 

6.5 ล้านคน  
(Million Pax/Year) 

12.5 ล้านคน 
(Million Pax/Year) 

สะพานเทียบอากาศยาน (Aerobridges) 7 ชุด (Bridges) 11 ชุด (Bridges) 

จ านวนหลุมจอด (Bays) 15 หลุมจอด (Bays) 21/25 หลุมจอด 
(Bays) 

ที่จอดรถ (Car Park Capacity) 500 คัน (Cars) 1,500 คัน (Cars) 
 
แหล่ งที่มา :   Editorial Department of Wing Magazine (2013, January); กองบรรณาธิการ
หนังสือพิมพ์ภูเก็จอันดามันนิวส์ (2559, 1-15 กันยายน). 

 
พร้อมทั้งปรับปรุงขยายระบบเติมน้ ามันอากาศยานทางท่อ และหลังจากนั้นจะมีการปรับปรุง

อาคารผู้โดยสารหลังเดิมเป็นอาคารผู้โดยสารในประเทศต่อไป และเนื่องจากอาคารผู้โดยสารระหว่าง
ประเทศเป็นอาคารที่มีการก่อสร้างใหม่ทั้งอาคาร ประกอบกับมีการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคโดย
การติดตั้งระบบสิ่งอ านวยความสะดวก วัสดุอุปกรณ์ส าหรับเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการภายใต้การ
ด าเนินการ 930 วัน โดย บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตัคชั่น จ ากัด (มหาชน) 
( Sino – Thai Engineering & Construction (Pubilc) Company Limited) (Editorial 
Department of Wing Magazine, 2013, January)  ดังนั้น  บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด 
(มหาชน) (ทอท.) (2558b) (Airport of Thailand (Public) Company Limited (AOT) จึงได้แต่งตั้ง
คณะท างานเพ่ือเตรียมความพร้อมการเปิดให้บริการอาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต 
หลังใหม่ (Operational Readiness and Airport Transfer : ORAT) โดยมีหน้าที่เตรียมความพร้อม
องค์ประกอบทุกด้านที่เกี่ยวข้อง เช่น ความพร้อมของการปฏิบัติการ การบริการสิ่งอ านวยความ
สะดวก บุคลากรของ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ  
การปฏิบัติงานและประกอบการในอาคารผู้โดยสาร ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 
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ในส่ วนผลด า เนิ น ง านด้ านการปรั บปรุ งก าร ให้ บริ ก ารด้ านต่ า ง  ๆ  ในรอบปี ที่ ผ่ านมา 
ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตได้พัฒนาการให้บริการต่าง ๆ ภายในท่าอากาศยานให้มีความสอดคล้อง
กับกลุ่มผู้ใช้ท่าอากาศยานดังกล่าว เช่น การจัดโครงการ HKT U ให้บริการข้อมูลแก่ผู้โดยสารและ
ผู้ใช้บริการนอกเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์จ านวน 3 ภาษา ได้แก่ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษา
รัสเซีย การจัดสิ่งอ านวยความสะดวกแก่คนพิการได้อย่างสอดคล้องกับการสัมภาษณ์ผู้โดยสาร 
International Passengers (2017 , June) ถึงการดูแลเอาใจใส่ของพนักงานที่ท่าอากาศยาน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ งแก่ผู้ โดยสารที่ ใช้บริการรถเข็น (“Extremely Helpful with Wheelchair 
Users.”)  การจัดท าป้ายบอกทิศทางและป้ายแนะน าภายในอาคารผู้โดยสารเป็นภาษาต่าง ๆ ท าให้
พิจารณาได้ว่าท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตมีแผนในการพัฒนาในด้านระบบการประชาสัมพันธ์และ
การกระจายข้อมูลข่าวสารสู่กลุ่มเป้าหมายอย่างถูกจุด   เนื่องจากสอดคล้องกับนโยบายในการรับ
บุคคลเข้าท างานขององค์กร บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) (ทอท.) (2558a) ที่มุ่งรับ
บุคคลากรที่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษารัสเซีย เป็นหลัก ในการตอบสนองความ
ต้องการของผู้ใช้บริการชาวต่างชาติที่มีปริมาณมากในจังหวัดภูเก็ตและประเทศไทยในปัจจุบัน  
นอกจากด้านการการรวมถึงการดูแลด้านสุขอนามัย จนได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการอา
ชีวอนามัยและความปลอดภัย (OHSAS 18001:2007 หรือ มอก.18001:2554) จาก บริษัท บูโรเว
อริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จ ากัด และได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน ประจ าปี 2558 ซึ่งท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตได้รับ
รางวัลนี้ติดต่อกันเป็นปีที่ 12 เป็นต้น นอกจากนี้ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตยังให้ความส าคัญกับ
การด าเนินงานทางธุรกิจควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) โดยได้เข้าไปมี
ส่วนร่วมในการสนับสนุนคุณภาพชีวิต และกิจกรรมของชุมชนโดยรอบท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต 
เช่น การจัดสร้างอาคารอเนกประสงค์ มัสยิดนูรุ้ลอิบาดียะส์ บ้านหมากปรก การจัดท าโครงการอาหาร
กลางวันจากท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตสู่ชุมชนโรงเรียนบ้านแหลมทราย  การสร้างรั้วโรงเรียนบ้าน
ป่าครองชีพ, การจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน และการจัดงานรวมน้ าใจสู่มัสยิดอัลอิสละห์ เป็น
ต้น  อีกทั้งการเร่งด าเนินการโครงการต่าง ๆ อีกมากมายในปีงบประมาณ ปี พ.ศ. 2559 ร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น โครงการปรับปรุง Runway Strip และ Runway End Safety Area 
(RESA)  โครงการก่อสร้างทางยกระดับเชื่อมกับถนนสาย 4031 โครงการเลนจักรยานเลียบชายฝั่ง
ทะเล โครงการลงเรือ–ขึ้นเครื่อง และโครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ต เป็นต้น (บริษัท ท่า
อากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) (ทอท.), 2558b)   
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โดยในระบบการบริหารจัดการอาคารผู้โดยสารของท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตจากเดิมที่มี
การรวมอาคารผู้โดยสารทั้งภายในประเทศ (Domestic Passenger Terminal) และอาคารผู้โดยสาร
ระหว่างประเทศในตัวอาคารเดียวกัน จากที่เห็นในภาพที่ 5.1  

 

 
ภาพที่ 5.1  แผนผังรูปแบบอาคารผู้โดยสารของท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตในอดีต 
แหล่งที่มา:  Airports of Thailand Public Company Limited (AOT) (2017a, 2017b). 
 

 ภายหลังการพัฒนาตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน ปี พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป ได้มีการแยกส่วน  
ระบบในการบริหารจัดการออกเป็นเอกเทศ (Airports of Thailand Public Company Limited 
(AOT), 2017a, 2017b; บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) (ทอท.), 2559)  ดังในภาพที่ 5.2 
อันเป็นแผนผังแสดงรูปแบบอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ (Domestic Passenger Terminal) และ 
อาคารผู้ โดยสารระหว่างประเทศ ( International Passenger Terminal) รวมถึ งสิ่ งอ านวย 
ความสะดวก (Facility) อ่ืน ๆ และเส้นทางการเดินทางภายใน  
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ภาพที่ 5.2  แผนผังรูปแบบอาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตในปัจจุบัน 
แหล่ ง ที่ ม า :  AOT Phuket International Airport (2016, August 23); Phuket Airport Guide 
(2018). 
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โดยในภาพที่  5.3 เป็นอาคารผู้ โดยสารระหว่างประเทศ ( International Passenger 
Terminal) แห่งใหม่ จึงท าให้ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตมีระบบการบริหารงานที่เป็นสัดส่วน
ชัดเจนมากขึ้น รวมถึงตารางที่ 5.2 ที่แสดงถึงบทสรุปรายการตรวจสอบ (Checklist) แสดงบริบท 
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก (Infrastructure & Facilities) ภายในอาคาร
ผู้โดยสารของท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต (Phuket International Airport) อันประกอบด้วย การ
คมนาคมขนส่ง (Transportation) ที่จอดรถ (Parking) ศูนย์ให้บริการข้อมูล (Information Center) 
บริการฟรีในอาคารผู้โดยสาร (Airport Free Service) ศูนย์บริการผู้โดยสาร (Service Center) 
บริการธนาคาร (Bank & Exchange Services) บริการไปรษณีย์ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต 
(Phuket Airport Post Office) รักษาความปลอดภัย (Security) ต ารวจท่องเที่ยว (Tourist Police) 
ตรวจหนั งสื อ เดินทาง  (Passport Control/Immigration) พิธีศุ ลกากร  (Customs Services) 
ส านักงานสายการบิน (Airline Office) ห้องรับรองภายในท่าอากาศยาน (Lounge in Airport) 
ด่านกักกันสัตว์ (Animal Quarantine) ร้านอาหาร (Dining) ร้านค้า (Shops & Stores) ร้านค้า
ปลอดอากร (Duty Free) และบันเทิงและไลฟ์สไตล์ (Lifestyle & Entertainment) ดังนี้ 
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ภาพที่ 5.3  แผนผังรูปแบบอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตในปัจจุบัน 
แหล่งที่มา:  Phuket News (2016, September 27).  
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ตารางท่ี 5.2  รายการตรวจสอบ (Checklist) บริบทการพัฒนาของท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต 

บริบทการพัฒนาของท่าอากาศยานนานาชาตภิูเก็ต √ ตัวอย่างภาพประกอบ 

1.  การคมนาคมขนส่ง (Transportation) 

1) บริการรถสาธารณะ  
(Public Transportation) 

√ 
 
 
 
 
 
 
 

√ 

Taxi Services & Mini Bus (P.M.K) 

 

 
Taxi Mini Bus (P.B.C) 

 

 
แหล่งที่มา:  Ameba (2016, April 17); AOT Phuket International Airport (n.d.-a, n.d.-b, n.d.-
c, n.d.-d, n.d.-e, n.d.-f, n.d.-g, n.d.-h, n.d.-i, n.d.-j, n.d.-k, n.d.-l, n.d.-m, n.d.-n, n.d.-o, n.d.-
p, n.d.-q, n.d.-r, n.d.-s, n.d.-t, n.d.-u, n.d.-v, n.d.-w, n.d.-x, n.d.-y, n.d.-z, n.d.-aa, n.d.-ab, 
n.d.-ac, n.d.-ad, n.d.-ae, n.d.-af, n.d.-ag, n.d.-ah, n.d.-ai, n.d.-aj, n.d.-ak, n.d.-al, n.d.-am, 
n.d.-an); Lesley (2016, November 23); ท่าอากาศยานภูเก็ต (ม.ม.ป.).  
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ตารางที่ 5.2 รายการตรวจสอบ (Checklist) บริบทการพัฒนาของท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต 
(ต่อ)  

บริบทการพัฒนาของท่าอากาศยานนานาชาตภิูเก็ต √ ตัวอย่างภาพประกอบ 

 √ Taxi Meter ของจังหวัดภูเก็ต 

 
2) รถ เช่ าท่ า อากาศยานนานาชาติ ภู เ ก็ ต 

(Airport Car Rental) 
 
 

√ 
 
 

 

√ 
 
 
 

√ 

 

 

 
 
แหล่งที่มา:  Ameba (2016, April 17); AOT Phuket International Airport (n.d.-a, n.d.-b, n.d.-
c, n.d.-d, n.d.-e, n.d.-f, n.d.-g, n.d.-h, n.d.-i, n.d.-j, n.d.-k, n.d.-l, n.d.-m, n.d.-n, n.d.-o, n.d.-
p, n.d.-q, n.d.-r, n.d.-s, n.d.-t, n.d.-u, n.d.-v, n.d.-w, n.d.-x, n.d.-y, n.d.-z, n.d.-aa, n.d.-ab, 
n.d.-ac, n.d.-ad, n.d.-ae, n.d.-af, n.d.-ag, n.d.-ah, n.d.-ai, n.d.-aj, n.d.-ak, n.d.-al, n.d.-am, 
n.d.-an); Lesley (2016, November 23); ท่าอากาศยานภูเก็ต (ม.ม.ป.).  
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ตารางที่ 5.2 รายการตรวจสอบ (Checklist) บริบทการพัฒนาของท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต 
(ต่อ)  

 

บริบทการพัฒนาของท่าอากาศยานนานาชาตภิูเก็ต √ ตัวอย่างภาพประกอบ 

 √ 
 
 

 

√ 
 
 
 

√ 
 
 

√ 

 

 

 

 
 
แหล่งที่มา:  Ameba (2016, April 17); AOT Phuket International Airport (n.d.-a, n.d.-b, n.d.-
c, n.d.-d, n.d.-e, n.d.-f, n.d.-g, n.d.-h, n.d.-i, n.d.-j, n.d.-k, n.d.-l, n.d.-m, n.d.-n, n.d.-o, n.d.-
p, n.d.-q, n.d.-r, n.d.-s, n.d.-t, n.d.-u, n.d.-v, n.d.-w, n.d.-x, n.d.-y, n.d.-z, n.d.-aa, n.d.-ab, 
n.d.-ac, n.d.-ad, n.d.-ae, n.d.-af, n.d.-ag, n.d.-ah, n.d.-ai, n.d.-aj, n.d.-ak, n.d.-al, n.d.-am, 
n.d.-an); Lesley (2016, November 23); ท่าอากาศยานภูเก็ต (ม.ม.ป.).  
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ตารางที่ 5.2 รายการตรวจสอบ (Checklist) บริบทการพัฒนาของท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต 
(ต่อ)  

 

บริบทการพัฒนาของท่าอากาศยานนานาชาตภิูเก็ต √ ตัวอย่างภาพประกอบ 

3) ภูเก็ตแอร์พอร์ตบัส  
(Phuket Airport Bus/ 
Airport Shuttle Bus) 

√ 

 
2.  ที่จอดรถ (Parking) 

1) ที่จอดรถ (Airport Parking) 
 

√ 

 
 
แหล่งที่มา:  Ameba (2016, April 17); AOT Phuket International Airport (n.d.-a, n.d.-b, n.d.-
c, n.d.-d, n.d.-e, n.d.-f, n.d.-g, n.d.-h, n.d.-i, n.d.-j, n.d.-k, n.d.-l, n.d.-m, n.d.-n, n.d.-o, n.d.-
p, n.d.-q, n.d.-r, n.d.-s, n.d.-t, n.d.-u, n.d.-v, n.d.-w, n.d.-x, n.d.-y, n.d.-z, n.d.-aa, n.d.-ab, 
n.d.-ac, n.d.-ad, n.d.-ae, n.d.-af, n.d.-ag, n.d.-ah, n.d.-ai, n.d.-aj, n.d.-ak, n.d.-al, n.d.-am, 
n.d.-an); Lesley (2016, November 23); ท่าอากาศยานภูเก็ต (ม.ม.ป.). 
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ตารางที่ 5.2 รายการตรวจสอบ (Checklist) บริบทการพัฒนาของท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต 
(ต่อ)  

บริบทการพัฒนาของท่าอากาศยานนานาชาตภิูเก็ต √ ตัวอย่างภาพประกอบ 

3.  ศูนย์ให้บริการข้อมูล (Information Center) 
1) เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์  

(Information Counter) 
 

√ 
 
 
 
 
 

 

√ 

 

 

 
2) บริการข้อมูลนักท่องเที่ยว  

(Tourist Information) 
√ 

 
3) ศู น ย์ แ ก้ ไ ขปั ญ ห า กา รห ล อก ลว งแ ล ะ

ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว  
(Fraud Solution and Tourist Assistance 
Center) 

√ 

 
แหล่งที่มา:  Ameba (2016, April 17); AOT Phuket International Airport (n.d.-a, n.d.-b, n.d.-
c, n.d.-d, n.d.-e, n.d.-f, n.d.-g, n.d.-h, n.d.-i, n.d.-j, n.d.-k, n.d.-l, n.d.-m, n.d.-n, n.d.-o, n.d.-
p, n.d.-q, n.d.-r, n.d.-s, n.d.-t, n.d.-u, n.d.-v, n.d.-w, n.d.-x, n.d.-y, n.d.-z, n.d.-aa, n.d.-ab, 
n.d.-ac, n.d.-ad, n.d.-ae, n.d.-af, n.d.-ag, n.d.-ah, n.d.-ai, n.d.-aj, n.d.-ak, n.d.-al, n.d.-am, 
n.d.-an); Lesley (2016, November 23); ท่าอากาศยานภูเก็ต (ม.ม.ป.).  
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ตารางที่ 5.2 รายการตรวจสอบ (Checklist) บริบทการพัฒนาของท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต 
(ต่อ)  

บริบทการพัฒนาของท่าอากาศยานนานาชาตภิูเก็ต √ ตัวอย่างภาพประกอบ 

4.  บริการฟรีในอาคารผู้โดยสาร (Airport Free Service) 
1) อินเตอร์เน็ตไร้สาย ความเร็วสูงฟรี  

(AOT Free Wi-Fi) 
 
 

√ 

 
2)  ห้องสุขา (Toilet) 

 
√ 

 

 

 
แหล่งที่มา:  Ameba (2016, April 17); AOT Phuket International Airport (n.d.-a, n.d.-b, n.d.-
c, n.d.-d, n.d.-e, n.d.-f, n.d.-g, n.d.-h, n.d.-i, n.d.-j, n.d.-k, n.d.-l, n.d.-m, n.d.-n, n.d.-o, n.d.-
p, n.d.-q, n.d.-r, n.d.-s, n.d.-t, n.d.-u, n.d.-v, n.d.-w, n.d.-x, n.d.-y, n.d.-z, n.d.-aa, n.d.-ab, 
n.d.-ac, n.d.-ad, n.d.-ae, n.d.-af, n.d.-ag, n.d.-ah, n.d.-ai, n.d.-aj, n.d.-ak, n.d.-al, n.d.-am, 
n.d.-an); Lesley (2016, November 23); ท่าอากาศยานภูเก็ต (ม.ม.ป.).  
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ตารางที่ 5.2 รายการตรวจสอบ (Checklist) บริบทการพัฒนาของท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต 
(ต่อ)  

 

บริบทการพัฒนาของท่าอากาศยานนานาชาตภิูเก็ต √ ตัวอย่างภาพประกอบ 

3) ห้องสูบบุหรี่ (Smoking Room) 
 
 

√ 

 
4) ที่นั่งส าหรับพระภิกษุสงฆ์  

(Seat of Sanghas & Samaneras) 
 

√ 

 
5) ห้องละหมาด (Muslim Prayer Room) 

 
√ 

 
 
แหล่งที่มา:  Ameba (2016, April 17); AOT Phuket International Airport (n.d.-a, n.d.-b, n.d.-
c, n.d.-d, n.d.-e, n.d.-f, n.d.-g, n.d.-h, n.d.-i, n.d.-j, n.d.-k, n.d.-l, n.d.-m, n.d.-n, n.d.-o, n.d.-
p, n.d.-q, n.d.-r, n.d.-s, n.d.-t, n.d.-u, n.d.-v, n.d.-w, n.d.-x, n.d.-y, n.d.-z, n.d.-aa, n.d.-ab, 
n.d.-ac, n.d.-ad, n.d.-ae, n.d.-af, n.d.-ag, n.d.-ah, n.d.-ai, n.d.-aj, n.d.-ak, n.d.-al, n.d.-am, 
n.d.-an); Lesley (2016, November 23); ท่าอากาศยานภูเก็ต (ม.ม.ป.). 
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ตารางที่ 5.2 รายการตรวจสอบ (Checklist) บริบทการพัฒนาของท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต 
(ต่อ)  

 

บริบทการพัฒนาของท่าอากาศยานนานาชาตภิูเก็ต √ ตัวอย่างภาพประกอบ 

5.  ศูนย์บริการผู้โดยสาร (Service Center) 

1) บริการคืนภาษีมูลค่าเพ่ิม (VAT Refunds) 
 

√ 
 
 
 
 
 
 

√ 

 

 

 
2) บริการรับฝากสัมภาระ  ท่าอากาศยาน

นานาชาติภูเก็ต (Airport Luggage Storage 
At Phuket Airport) 
 

√  

 

 
แหล่งที่มา:  Ameba (2016, April 17); AOT Phuket International Airport (n.d.-a, n.d.-b, n.d.-
c, n.d.-d, n.d.-e, n.d.-f, n.d.-g, n.d.-h, n.d.-i, n.d.-j, n.d.-k, n.d.-l, n.d.-m, n.d.-n, n.d.-o, n.d.-
p, n.d.-q, n.d.-r, n.d.-s, n.d.-t, n.d.-u, n.d.-v, n.d.-w, n.d.-x, n.d.-y, n.d.-z, n.d.-aa, n.d.-ab, 
n.d.-ac, n.d.-ad, n.d.-ae, n.d.-af, n.d.-ag, n.d.-ah, n.d.-ai, n.d.-aj, n.d.-ak, n.d.-al, n.d.-am, 
n.d.-an); Lesley (2016, November 23); ท่าอากาศยานภูเก็ต (ม.ม.ป.).  
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ตารางที่ 5.2 รายการตรวจสอบ (Checklist) บริบทการพัฒนาของท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต 
(ต่อ)  

 

บริบทการพัฒนาของท่าอากาศยานนานาชาตภิูเก็ต √ ตัวอย่างภาพประกอบ 

3) ศูนย์รักษาพยาบาล  
(Medical Help & Emergencies) 
 

√ 

 

 
4) โทรศัพท์สาธารณะ (Public Telephone) 

 
√ 

 
5) บริการถ่ายรูปส าหรับท าหนังสือเดินทาง 

(Photo Service) 
 

√ 

 
 
แหล่งที่มา:  Ameba (2016, April 17); AOT Phuket International Airport (n.d.-a, n.d.-b, n.d.-
c, n.d.-d, n.d.-e, n.d.-f, n.d.-g, n.d.-h, n.d.-i, n.d.-j, n.d.-k, n.d.-l, n.d.-m, n.d.-n, n.d.-o, n.d.-
p, n.d.-q, n.d.-r, n.d.-s, n.d.-t, n.d.-u, n.d.-v, n.d.-w, n.d.-x, n.d.-y, n.d.-z, n.d.-aa, n.d.-ab, 
n.d.-ac, n.d.-ad, n.d.-ae, n.d.-af, n.d.-ag, n.d.-ah, n.d.-ai, n.d.-aj, n.d.-ak, n.d.-al, n.d.-am, 
n.d.-an); Lesley (2016, November 23); ท่าอากาศยานภูเก็ต (ม.ม.ป.)  
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ตารางที่ 5.2 รายการตรวจสอบ (Checklist) บริบทการพัฒนาของท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต 
(ต่อ)  

 

บริบทการพัฒนาของท่าอากาศยานนานาชาตภิูเก็ต √ ตัวอย่างภาพประกอบ 

6) บริการติดตามสัมภาระ  
(Luggage Storage Services) 
 

√ 

 
7) บริการแพ็คเกจทัวร์  

(Package Tour Service) 
 

√ 

 
8) บริการรับฝากกระเป๋า  

(Luggage Deposit/Left Luggage) 
 

√ 

 
9) บริการห่อกระเป๋าและสัมภาระ  

(Luggage Wrapping Service) 
  
 

√ 

 
แหล่งที่มา:  Ameba (2016, April 17); AOT Phuket International Airport (n.d.-a, n.d.-b, n.d.-
c, n.d.-d, n.d.-e, n.d.-f, n.d.-g, n.d.-h, n.d.-i, n.d.-j, n.d.-k, n.d.-l, n.d.-m, n.d.-n, n.d.-o, n.d.-
p, n.d.-q, n.d.-r, n.d.-s, n.d.-t, n.d.-u, n.d.-v, n.d.-w, n.d.-x, n.d.-y, n.d.-z, n.d.-aa, n.d.-ab, 
n.d.-ac, n.d.-ad, n.d.-ae, n.d.-af, n.d.-ag, n.d.-ah, n.d.-ai, n.d.-aj, n.d.-ak, n.d.-al, n.d.-am, 
n.d.-an); Lesley (2016, November 23); ท่าอากาศยานภูเก็ต (ม.ม.ป.). 
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ตารางที่ 5.2 รายการตรวจสอบ (Checklist) บริบทการพัฒนาของท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต 
(ต่อ)  

บริบทการพัฒนาของท่าอากาศยานนานาชาตภิูเก็ต √ ตัวอย่างภาพประกอบ 

10) บริการเครือข่ายโทรศัพท์ 
(Mobile Phone Services) 
  

√ 
 
 
 

√ 
 

 
6.  บริการธนาคาร (Bank & Exchange Services) 

1) ธนาคารและการแลกเปลี่ยนเงินตรา  
(Bank & Currency Exchange) 
 

√ 
 
 
 

√ 
 

 
 
แหล่งที่มา:  Ameba (2016, April 17); AOT Phuket International Airport (n.d.-a, n.d.-b, n.d.-
c, n.d.-d, n.d.-e, n.d.-f, n.d.-g, n.d.-h, n.d.-i, n.d.-j, n.d.-k, n.d.-l, n.d.-m, n.d.-n, n.d.-o, n.d.-
p, n.d.-q, n.d.-r, n.d.-s, n.d.-t, n.d.-u, n.d.-v, n.d.-w, n.d.-x, n.d.-y, n.d.-z, n.d.-aa, n.d.-ab, 
n.d.-ac, n.d.-ad, n.d.-ae, n.d.-af, n.d.-ag, n.d.-ah, n.d.-ai, n.d.-aj, n.d.-ak, n.d.-al, n.d.-am, 
n.d.-an); Lesley (2016, November 23); ท่าอากาศยานภูเก็ต (ม.ม.ป.).  
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ตารางที่ 5.2 รายการตรวจสอบ (Checklist) บริบทการพัฒนาของท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต 
(ต่อ)  

 

บริบทการพัฒนาของท่าอากาศยานนานาชาตภิูเก็ต √ ตัวอย่างภาพประกอบ 

 √ 
 
 
 

√ 
 
 
 

√ 
 
 

√ 
 
 
 

√ 

 

 

 

 
 
แหล่งที่มา:  Ameba (2016, April 17); AOT Phuket International Airport (n.d.-a, n.d.-b, n.d.-
c, n.d.-d, n.d.-e, n.d.-f, n.d.-g, n.d.-h, n.d.-i, n.d.-j, n.d.-k, n.d.-l, n.d.-m, n.d.-n, n.d.-o, n.d.-
p, n.d.-q, n.d.-r, n.d.-s, n.d.-t, n.d.-u, n.d.-v, n.d.-w, n.d.-x, n.d.-y, n.d.-z, n.d.-aa, n.d.-ab, 
n.d.-ac, n.d.-ad, n.d.-ae, n.d.-af, n.d.-ag, n.d.-ah, n.d.-ai, n.d.-aj, n.d.-ak, n.d.-al, n.d.-am, 
n.d.-an); Lesley (2016, November 23); ท่าอากาศยานภูเก็ต (ม.ม.ป.).  
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ตารางที่ 5.2 รายการตรวจสอบ (Checklist) บริบทการพัฒนาของท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต 
(ต่อ)  

บริบทการพัฒนาของท่าอากาศยานนานาชาตภิูเก็ต √ ตัวอย่างภาพประกอบ 

7.  บริการไปรษณีย์ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต (Phuket Airport Post Office) 
1) ไปรษณีย์ท่าอากาศยานภูเก็ต  

(Phuket Airport Post Office) 
 

√ 

 

 
8.  รักษาความปลอดภัย (Security)   

1) รักษาความปลอดภัย (Security Check) 
 

√ 

 
แหล่งที่มา:  Ameba (2016, April 17); AOT Phuket International Airport (n.d.-a, n.d.-b, n.d.-
c, n.d.-d, n.d.-e, n.d.-f, n.d.-g, n.d.-h, n.d.-i, n.d.-j, n.d.-k, n.d.-l, n.d.-m, n.d.-n, n.d.-o, n.d.-
p, n.d.-q, n.d.-r, n.d.-s, n.d.-t, n.d.-u, n.d.-v, n.d.-w, n.d.-x, n.d.-y, n.d.-z, n.d.-aa, n.d.-ab, 
n.d.-ac, n.d.-ad, n.d.-ae, n.d.-af, n.d.-ag, n.d.-ah, n.d.-ai, n.d.-aj, n.d.-ak, n.d.-al, n.d.-am, 
n.d.-an); Lesley (2016, November 23); ท่าอากาศยานภูเก็ต (ม.ม.ป.).  
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ตารางที่ 5.2 รายการตรวจสอบ (Checklist) บริบทการพัฒนาของท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต 
(ต่อ)  

บริบทการพัฒนาของท่าอากาศยานนานาชาตภิูเก็ต √ ตัวอย่างภาพประกอบ 

9.  ต ารวจท่องเที่ยว (Tourist Police) 
1) ต ารวจท่องเที่ยว (Tourist Police) 

 
√ 

 
10.  ตรวจหนังสือเดินทาง (Passport Control/Immigration) 

1) ตรวจหนังสือเดินทาง  
(Passport Control/Immigration) 

 

√ 

 

 

 
แหล่งที่มา:  Ameba (2016, April 17); AOT Phuket International Airport (n.d.-a, n.d.-b, n.d.-
c, n.d.-d, n.d.-e, n.d.-f, n.d.-g, n.d.-h, n.d.-i, n.d.-j, n.d.-k, n.d.-l, n.d.-m, n.d.-n, n.d.-o, n.d.-
p, n.d.-q, n.d.-r, n.d.-s, n.d.-t, n.d.-u, n.d.-v, n.d.-w, n.d.-x, n.d.-y, n.d.-z, n.d.-aa, n.d.-ab, 
n.d.-ac, n.d.-ad, n.d.-ae, n.d.-af, n.d.-ag, n.d.-ah, n.d.-ai, n.d.-aj, n.d.-ak, n.d.-al, n.d.-am, 
n.d.-an); Lesley (2016, November 23); ท่าอากาศยานภูเก็ต (ม.ม.ป.).  
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ตารางที่ 5.2 รายการตรวจสอบ (Checklist) บริบทการพัฒนาของท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต 
(ต่อ)  

บริบทการพัฒนาของท่าอากาศยานนานาชาตภิูเก็ต √ ตัวอย่างภาพประกอบ 

11.  พิธีศุลกากร (Customs Services) 
1) พิธีศุลกากร (Customs Services) 

 
√ 

 

 
12.  ส านักงานสายการบิน (Airline Office) 

1) ส านักงานสายการบิน (Airline Office)  
 

√ 

 

 
แหล่งที่มา:  Ameba (2016, April 17); AOT Phuket International Airport (n.d.-a, n.d.-b, n.d.-
c, n.d.-d, n.d.-e, n.d.-f, n.d.-g, n.d.-h, n.d.-i, n.d.-j, n.d.-k, n.d.-l, n.d.-m, n.d.-n, n.d.-o, n.d.-
p, n.d.-q, n.d.-r, n.d.-s, n.d.-t, n.d.-u, n.d.-v, n.d.-w, n.d.-x, n.d.-y, n.d.-z, n.d.-aa, n.d.-ab, 
n.d.-ac, n.d.-ad, n.d.-ae, n.d.-af, n.d.-ag, n.d.-ah, n.d.-ai, n.d.-aj, n.d.-ak, n.d.-al, n.d.-am, 
n.d.-an); Lesley (2016, November 23); ท่าอากาศยานภูเก็ต (ม.ม.ป.).  
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ตารางที่ 5.2 รายการตรวจสอบ (Checklist) บริบทการพัฒนาของท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต 
(ต่อ)  

บริบทการพัฒนาของท่าอากาศยานนานาชาตภิูเก็ต √ ตัวอย่างภาพประกอบ 

13.  ห้องรับรองภายในท่าอากาศยาน (Lounge in Airport) 
1) ห้องรับรองภายในท่าอากาศยาน  

(Lounge in Airport) 
√ 
 

The Royal Orchid Lounge 

 

 

 

 
แหล่งที่มา:  Ameba (2016, April 17); AOT Phuket International Airport (n.d.-a, n.d.-b, n.d.-
c, n.d.-d, n.d.-e, n.d.-f, n.d.-g, n.d.-h, n.d.-i, n.d.-j, n.d.-k, n.d.-l, n.d.-m, n.d.-n, n.d.-o, n.d.-
p, n.d.-q, n.d.-r, n.d.-s, n.d.-t, n.d.-u, n.d.-v, n.d.-w, n.d.-x, n.d.-y, n.d.-z, n.d.-aa, n.d.-ab, 
n.d.-ac, n.d.-ad, n.d.-ae, n.d.-af, n.d.-ag, n.d.-ah, n.d.-ai, n.d.-aj, n.d.-ak, n.d.-al, n.d.-am, 
n.d.-an); Lesley (2016, November 23); ท่าอากาศยานภูเก็ต (ม.ม.ป.).  
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ตารางที่ 5.2 รายการตรวจสอบ (Checklist) บริบทการพัฒนาของท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต 
(ต่อ)  

บริบทการพัฒนาของท่าอากาศยานนานาชาตภิูเก็ต √ ตัวอย่างภาพประกอบ 

 √ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

√ 
 
 

 

The Coral Executive Lounge 

 

 

 
Thailand Elite 

 
แหล่งที่มา:  Ameba (2016, April 17); AOT Phuket International Airport (n.d.-a, n.d.-b, n.d.-
c, n.d.-d, n.d.-e, n.d.-f, n.d.-g, n.d.-h, n.d.-i, n.d.-j, n.d.-k, n.d.-l, n.d.-m, n.d.-n, n.d.-o, n.d.-
p, n.d.-q, n.d.-r, n.d.-s, n.d.-t, n.d.-u, n.d.-v, n.d.-w, n.d.-x, n.d.-y, n.d.-z, n.d.-aa, n.d.-ab, 
n.d.-ac, n.d.-ad, n.d.-ae, n.d.-af, n.d.-ag, n.d.-ah, n.d.-ai, n.d.-aj, n.d.-ak, n.d.-al, n.d.-am, 
n.d.-an); Lesley (2016, November 23); ท่าอากาศยานภูเก็ต (ม.ม.ป.).  
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ตารางที่ 5.2 รายการตรวจสอบ (Checklist) บริบทการพัฒนาของท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต 
(ต่อ)  

 

บริบทการพัฒนาของท่าอากาศยานนานาชาตภิูเก็ต √ ตัวอย่างภาพประกอบ 

14  ด่านกักกันสัตว์ (Animal Quarantine) 

1) ด่านกักกันสัตว์ (Animal Quarantine) √ 

 
15.  ร้านอาหาร (Dining) 

1) ร้านอาหาร (Restaurants) √ 

 
2) เบอร์เกอร์และอาหารจานด่วน  

(Fast Food & Snacks) 
√ 

 
3) รา้นกาแฟ และเครื่องดื่ม (Coffee Shop) √ 

 
4) ร้านเบเกอรี่และไอศกรีม  

(Bakery & Ice Cream) 
√ 

 
 
แหล่งที่มา:  Ameba (2016, April 17); AOT Phuket International Airport (n.d.-a, n.d.-b, n.d.-
c, n.d.-d, n.d.-e, n.d.-f, n.d.-g, n.d.-h, n.d.-i, n.d.-j, n.d.-k, n.d.-l, n.d.-m, n.d.-n, n.d.-o, n.d.-
p, n.d.-q, n.d.-r, n.d.-s, n.d.-t, n.d.-u, n.d.-v, n.d.-w, n.d.-x, n.d.-y, n.d.-z, n.d.-aa, n.d.-ab, 
n.d.-ac, n.d.-ad, n.d.-ae, n.d.-af, n.d.-ag, n.d.-ah, n.d.-ai, n.d.-aj, n.d.-ak, n.d.-al, n.d.-am, 
n.d.-an); Lesley (2016, November 23); ท่าอากาศยานภูเก็ต (ม.ม.ป.). 
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ตารางที่ 5.2 รายการตรวจสอบ (Checklist) บริบทการพัฒนาของท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต 
(ต่อ)  

 

บริบทการพัฒนาของท่าอากาศยานนานาชาตภิูเก็ต √ ตัวอย่างภาพประกอบ 

16.  ร้านค้า (Shops & Stores) 

1) ร้านสะดวกซ้ือ (Convenience Stores) √ 

 
2) ร้านขายของฝาก (Souvenirs) √ 

 
3) ร้านหนังสือ (Bookshops) √ 

 
4) ร้านแฟชั่นและเครื่องประดับ  

(Fashion & Accessories) 
√ 

 
5) ร้านค้าอ่ืน ๆ (Other Shops) √ 

 
 
แหล่งที่มา:  Ameba (2016, April 17); AOT Phuket International Airport (n.d.-a, n.d.-b, n.d.-
c, n.d.-d, n.d.-e, n.d.-f, n.d.-g, n.d.-h, n.d.-i, n.d.-j, n.d.-k, n.d.-l, n.d.-m, n.d.-n, n.d.-o, n.d.-
p, n.d.-q, n.d.-r, n.d.-s, n.d.-t, n.d.-u, n.d.-v, n.d.-w, n.d.-x, n.d.-y, n.d.-z, n.d.-aa, n.d.-ab, 
n.d.-ac, n.d.-ad, n.d.-ae, n.d.-af, n.d.-ag, n.d.-ah, n.d.-ai, n.d.-aj, n.d.-ak, n.d.-al, n.d.-am, 
n.d.-an); Lesley (2016, November 23); ท่าอากาศยานภูเก็ต (ม.ม.ป.). 
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ตารางที่ 5.2 รายการตรวจสอบ (Checklist) บริบทการพัฒนาของท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต 
(ต่อ)  

 

บริบทการพัฒนาของท่าอากาศยานนานาชาตภิูเก็ต √ ตัวอย่างภาพประกอบ 

17.  ร้านค้าปลอดอากร (Duty Free) 

1) ร้านค้าปลอดอากร (Duty Free) 
 

√ 

 

 

 
18.  บันเทิงและไลฟ์สไตล์ (Lifestyle & Entertainment) 

1) บริการสปาและนวดผ่อนคลาย  
(Sauna & Spa) 

√ 

 
 
แหล่งที่มา:  Ameba (2016, April 17); AOT Phuket International Airport (n.d.-a, n.d.-b, n.d.-
c, n.d.-d, n.d.-e, n.d.-f, n.d.-g, n.d.-h, n.d.-i, n.d.-j, n.d.-k, n.d.-l, n.d.-m, n.d.-n, n.d.-o, n.d.-
p, n.d.-q, n.d.-r, n.d.-s, n.d.-t, n.d.-u, n.d.-v, n.d.-w, n.d.-x, n.d.-y, n.d.-z, n.d.-aa, n.d.-ab, 
n.d.-ac, n.d.-ad, n.d.-ae, n.d.-af, n.d.-ag, n.d.-ah, n.d.-ai, n.d.-aj, n.d.-ak, n.d.-al, n.d.-am, 
n.d.-an); Lesley (2016, November 23); ท่าอากาศยานภูเก็ต (ม.ม.ป.). 
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นอกจากการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก ( Infrastructure & 
Facilities) ด้านอาคารผู้โดยสาร รวมถึงการท าการตลาดเพ่ือสังคมข้างต้นอันสอดคล้องกับการพัฒนา
ภารกิจด้านภาคพ้ืน (Landside Task) ตามการจ าแนก ของ บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา (2548) แล้ว 
ท่าอากาศยานนานาชาติได้มีการพัฒนาในด้านบุคคลากรในการรับบุคคลากรประจ าท่าอากาศยานทั้ง
ที่เกี่ยวข้องกับส่วนภารกิจด้านพ้ืนที่การบิน (Airside Task/Airside Area) และภารกิจด้านภาคพ้ืน 
(Landside Task/Landside Area) ด้วยกันหลายต าแหน่ง เพ่ือให้เพียงพอต่อความต้องการของการ
เพ่ิมปริมาณขึ้นของผู้โดยสาร พร้อมทั้งอ านวยความสะดวกให้ผู้โดยสารชาวต่างชาติเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารในภาษาของตนมากขึ้น กล่าวคือมีบุคลากรให้ข้อมูลภาษาต่าง ๆ จ านวนมากขึ้น  ทั้งนี้ก็เพ่ือ
ทัศนคติด้านคุณภาพการบริการที่สูงสุด  ท าให้พิจารณาได้ว่า ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต 
(Phuket International Airport) มุ่งพัฒนาคุณภาพการบริการในหลายมิติทั้งในด้านของอาคาร 
สิ่งปลูกสร้าง ระบบการบริหารจัดการ ทรัพยากรบุคคล  รวมถึงยังยินดีรับฟังความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมจากผู้ใช้บริการ (Satisfaction Form) อันเห็นได้จากแบบฟอร์มดังภาพที่ 5.3 
 

 
 
ภาพที่ 5.3  แบบแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต 
แหล่งที่มา:  Phuket International Airport (n.d.). 
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ที่มีอยู่ตามจุดต่าง ๆ ในบริเวณท่าอากาศยาน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายในการรับบุคคลเข้าท างานของ
องค์กร (บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) (ทอท.), 2558a) และปฏิบัติงานอย่างสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์แผนวิสาหกิจในการด าเนินงาน ของ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) (ทอท.) 
(2559) ที่มุ่งสู่ความเป็นศูนย์กลางการบินในภูมิภาค รวมถึงมุ่งมั่นพัฒนาในการเป็นผู้ด าเนินการและ
จัดการท่าอากาศยานที่ดีระดับโลกอย่างยั่งยืนกล่าวมาแล้วในข้างต้นเช่นกัน 

 
5.2.2  เพื่อประเมินคุณภาพการบริการของท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต 

 เมื่อพิจารณาการประเมินคุณภาพการบริการของท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตโดยภาพรวม
ของกลุ่มตัวอย่างผู้โดยสารชาวต่างชาติที่ใช้บริการเที่ยวบินระหว่างประเทศผ่านทางอาคารผู้โดยสาร
ระหว่างประเทศ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการประเมินคุณภาพการบริการในระดับมากที่สุด ท าให้
พิจารณาได้ว่าโดยภาพกว้างแล้วผู้โดยสารชาวต่างชาติมีทัศนคติในทางบวก รวมถึงมีการรับรู้คุณภาพ
การบริการของท่าอากาศยานภูเก็ตในมุมที่ดี  สอดคล้องกับผลการศึกษาคุณภาพการบริการของท่า
อากาศยานนานาชาติภูเก็ต: การประเมินทัศนคติของผู้โดยสาร ของ Wannasatit (2011) ที่โดย
ภาพรวมผู้โดยสารผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของท่าอากาศยาน
นานาชาติภูเก็ต  และสอดคล้องกับผลการศึกษาการให้บริการแก่ผู้โดยสารของท่าอากาศยานในการ
ก ากับดูแลของกรมการบินพลเรือน ของ  สุภกัญญา ชวนิชย์ ปริยากร มนูเสวต และกรณัฏฐ์ สกุล
กฤติล (2556) ในการให้บริการของท่าอากาศยานโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  นอกจากนี้ยัง
สอดคล้องกับผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้โดยสารชาวไทยต่อการบริการของท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร ของ เฉลิมพล กิจรุ่งเรือง (2553) และผลการศึกษาความพึงพอใจในงาน
บริการของผู้รับบริการท่าอากาศยานระนอง ของ  เบ็ญจมาส โลหกุล (2559) ที่กลุ่มตัวอย่างความพึง
พอในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับการประเมินคุณภาพ
การบริการของท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตมากที่สุดด้านความปลอดภัยและการรักษาความ
ปลอดภัย ท าให้พิจารณาได้ว่ากลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญ มีการรับรู้  รวมถึงมีความพึงพอใจใน
กระบวนการให้บริการอย่างปลอดภัยของท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต สอดคล้องกับที่ Wannasatit 
(2011) ได้ศึกษา คุณภาพการให้บริการของท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต : การประเมินทัศนคติของ
ผู้โดยสาร โดยได้วิเคราะห์ว่าปัจจัยที่ผู้โดยสารค านึงถึงและให้ความส าคัญสูงที่สุดเป็นล าดับแรก คือ 
ด้านความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัย  สอดคล้องกับผลการศึกษาสภาพระบบงานรักษา
ความปลอดภัยท่าอากาศยานภูเก็ต ปี 2546-2547 ของ ศุภเดช สิทธิโชค (2548) ในด้านความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับระบบงานรักษาความปลอดภัยท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต กล่าวคือ พนักงานรักษา
ความปลอดภัยท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตมีความรู้ความเข้าใจในระดับสูง  สามารถด าเนินงานดูแล
รักษาความปลอดภัยเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้เป็นอย่ างดี นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับที่ 
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กรมท่าอากาศยาน (2559) ได้ศึกษาการส ารวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการต่อการ
ให้บริการของท่าอากาศยานในสังกัดกรมการบินพลเรือน ตามแบบส ารวจความพึงพอใจในการ
ให้บริการ ประจ าปีงบประมาณ 2559  โดยภาพรวมของผู้โดยสารมีความพึงพอใจในคุณภาพการ
บริการในระดับสูงสุด โดยที่สี่ในห้าด้านของของระดับการประเมินคุณภาพการบริการด้านความ
ปลอดภัยอยู่ในระดับมากที่สุด  แต่ในขณะเดียวกันไม่สอดคล้องกับการศึกษาความพึงพอใจของ
ผู้โดยสารชาวไทยต่อการบริการของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร  ของ เฉลิมพล กิจ
รุ่งเรือง (2553) และความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของเจ้าหน้าที่ตรวจค้นตามมาตรการรักษา
ความปลอดภัย: กรณีศึกษาอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ  ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ของ ชนม์สิ
ตา บุญเมือง (2553) ที่กลุ่มตัวอย่างประเมินระดับคุณภาพการให้บริการในด้านความปลอดภัยและ
การรักษาความปลอดภัยเป็นล าดับสุดท้าย  นอกจากนั้นรองลงมาคือ ด้านการเอาใจใส่ ด้านความเป็น
รูปธรรม/สัมผัสได้ ด้านการตอบสนอง ด้านความมั่นใจ และด้านความน่าเชื่อถือ ท าให้พิจารณาได้ว่า
อัตราระดับความมั่นใจและเชื่อมั่นในการให้บริการของท่าอากาศยานภูเก็ตในบรรดาผู้โดยสาร
ชาวต่างชาติยังอาจยังมากไม่เพียงพอ  นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับผลการศึกษาการรับรู้คุณภาพการ
บริการของผู้โดยสารท่าอากาศยานบันดาราไนยเก กรุงโคลัมโบ ประเทศศรีลังกา ของ Jagoda and 
Balasuriya (2007) ที่ระดับการประเมินคุณภาพการบริการของท่าอากาศยานด้านความน่าเชื่อถืออยู่
ในอันดับสุดท้าย  ในขณะเดียวกันไม่สอดคล้องผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริการ
ของกนกกาญจน์ ปานเปรม (2557) ที่กลุ่มตัวอย่างมีการประเมินคุณภาพการบริการของท่าอากาศ
ยานในด้านความน่าเชื่อถือมากที่สุด 

ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับการประเมินคุณภาพการบริการของท่าอากาศ
ยานนานาชาติภูเก็ตโดยภาพรวมของกลุ่มตัวอย่างผู้โดยสารชาวต่างชาติที่มีเพศต่างกัน  พบว่า ระดับ
การประเมินคุณภาพการบริการของท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตของเพศชายและเพศหญิงไม่
แตกต่างกัน ท าให้พิจารณาได้ว่าความต่างทางด้านภาวะทางเพศไม่ได้มีอิทธิพลต่อเจตคติในการรับรู้
คุณภาพการบริการของท่าอากาศยาน  ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาความพึงพอใจของเบ็ญจมาส 
โลหกุล (2559) ที่ปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศไม่ส่งผลต่อความพึงพอใจที่มีต่อองค์ประกอบด้านคุณภาพ
การบริการของท่าอากาศยาน   

ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างของระดับการประเมินคุณภาพการบริการของท่า
อากาศยานนานาชาติภูเก็ตโดยภาพรวมของกลุ่มตัวอย่างผู้โดยสารชาวต่างชาติที่มีอายุต่างกัน พบว่า 
กลุ่มตัวอย่างผู้โดยสารชาวต่างชาติที่มีอายุต่างกันจะมีระดับการประเมินคุณภาพการบริการของ  
ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตโดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน  ท าให้พิจารณาได้ว่าความต่างทางวุฒิภาวะ
ทางอารมณ์ทางด้านอายุ ไม่ได้มีอิทธิพลต่อเจตคติในการรับรู้คุณภาพการบริการของท่าอากาศยาน 
สอดคล้องกับผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาของกนกกาญจน์ ปานเปรม (2557) ที่ปัจจัยส่วนบุคคล
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ด้านอายุไม่ส่งผลต่อการประเมินการรับรู้คุณภาพการบริการต่อคุณภาพการบริการของท่าอากาศยาน
โดยภาพรวม  และสอดคล้องกับผลการศึกษาของเบ็ญจมาส โลหกุล (2559) ที่ปัจจัยส่วนบุคคล 
ด้านอายุไม่ส่งผลต่อความพึงพอใจที่มีต่อองค์ประกอบด้านคุณภาพการบริการของท่าอากาศยาน  
แต่ในขณะเดียวกับไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาการด าเนินการด้านทุนมนุษย์เพ่ือ
พัฒนาคุณภาพการบริการของสายการบินในประเทศไทย ของ สิทธิชัย ศรีเจริญประมง (2556) 
ที่ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุส่งผลต่อการประเมินการรับรู้คุณภาพการบริการโดยภาพรวม 

ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับการประเมินคุณภาพการบริการของท่าอากาศ
ยานนานาชาติภูเก็ตโดยภาพรวมของกลุ่มตัวอย่างผู้โดยสารชาวต่างชาติที่มีสัญชาติต่างกัน พบว่า กลุ่ม
สัญชาติอเมริกา กลุ่มสัญชาติจีน และกลุ่มสัญชาติรัสเซีย มีระดับการประเมินคุณภาพการบริการของ
ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตโดยภาพรวมมากกว่ากลุ่มสัญชาติเอเชีย และกลุ่มสัญชาติรัสเซีย มี
ระดับการประเมินคุณภาพการบริการของท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต โดยภาพรวมมากกว่ากลุ่ม
สัญชาติยุโรปและกลุ่มสัญชาติจีน ท าให้พิจารณาได้ว่าปูมหลังทางภูมิล าเนาส่งผลต่อวัฒนธรรมในการ
ใช้ชีวิต ส่งผลต่อเจตคติในการประเมินคุณภาพการบริการของแต่ละกลุ่มสัญชาติที่ต่างกัน  สอดคล้อง
กับผลการศึกษาของกนกกาญจน์ ปานเปรม (2557) ที่ปัจจัยส่วนบุคคลด้านภูมิล าเนาส่งผลต่อการ
ประเมินการรับรู้คุณภาพการบริการต่อคุณภาพการบริการของท่าอากาศยานโดยภาพรวม 

ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับการประเมินคุณภาพการบริการของท่าอากาศ
ยานนานาชาติภูเก็ตโดยภาพรวมของกลุ่มตัวอย่างผู้โดยสารชาวต่างชาติที่มีศาสนาต่างกันต่างกัน 
พบว่า กลุ่มศาสนาพราหมณ์/ฮินดู กลุ่มศาสนาคริสต์ และกลุ่มไม่ได้นับถือศาสนา มีระดับการประเมิน
คุณภาพการบริการของท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตโดยภาพรวมมากกว่ากลุ่มศาสนาพุทธ 

ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับการประเมินคุณภาพการบริการของท่าอากาศ
ยานนานาชาติภูเก็ตโดยภาพรวมของกลุ่มตัวอย่างผู้โดยสารชาวต่างชาติที่มีระดับการศึกษาสูงสุด
ต่างกัน พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้โดยสารชาวต่างชาติที่มีระดับการศึกษาสูงสุดต่างกันจะระดับมีการ
ประเมินคุณภาพการบริการของท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตโดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน ท าให้
พิจารณาได้ว่าองค์ความรู้และระดับปัญญาไม่ได้ส่งผลต่อเจตคติด้านความพึงพอใจในคุณภาพการ
บริการ ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาความพึงพอใจในงานบริการของผู้รับบริการของเบ็ญจมาส โลห
กุล (2559) ที่ปัจจัยส่วนบุคคลด้านระดับการศึกษาสูงสุดไม่ส่งผลต่อความพึงพอใจที่มีต่อองค์ประกอบ
ด้านคุณภาพการบริการของท่าอากาศยาน 

ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับการประเมินคุณภาพการบริการของท่าอากาศ
ยานนานาชาติภูเก็ตโดยภาพรวมของกลุ่มตัวอย่างผู้โดยสารชาวต่างชาติที่มีอาชีพต่างกัน พบว่า 
กลุ่มนักธุรกิจ/เจ้าของกิจการ และกลุ่มพนักงานบริษัทเอกชน/ห้างร้าน มีระดับการประเมินคุณภาพ
การบริการของท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต โดยภาพรวมมากกว่ากลุ่มข้าราชการ/พนักงาน
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รัฐวิสาหกิจ และกลุ่มนักเรียน/นักศึกษา  ท าให้พิจารณาได้ว่าลักษณะที่แตกต่างกันของการประกอบ
อาชีพแต่ละประเภทส่งผลต่อเจตคติด้านความพึงพอใจในคุณภาพการบริการ  สอดคล้องกับผล
การศึกษาแนวทางของกนกกาญจน์ ปานเปรม (2557) ที่ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอาชีพส่งผลต่อการ
ประเมินการรับรู้คุณภาพการบริการต่อคุณภาพการบริการของท่าอากาศยานโดยภาพรวม 
ในขณะเดียวกันไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของสิทธิชัย ศรีเจริญประมง (2556)  ที่ปัจจัยส่วนบุคคล
ด้านอาชีพไม่ส่งผลต่อการประเมินการรับรู้คุณภาพการบริการโดยภาพรวม 

ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับการประเมินคุณภาพการบริการของท่าอากาศ
ยานนานาชาติภูเก็ตโดยภาพรวมของกลุ่มตัวอย่างผู้โดยสารชาวต่างชาติที่มีจุดประสงค์ในการเดินทาง
ต่างกัน พบว่า ระดับการประเมินคุณภาพการบริการของ ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตโดยภาพรวม
ของกลุ่มท่องเที่ยว/พักผ่อน/วันหยุด และกลุ่มธุรกิจ แตกต่างกัน  สอดคล้องกับผลการศึกษาแนวทาง
ของกนกกาญจน์ ปานเปรม (2557) ที่ปัจจัยส่วนบุคคลด้านจุดประสงค์ในการเดินทางส่งผลต่อการ
ประเมินการรับรู้คุณภาพการบริการต่อคุณภาพการบริการของท่าอากาศยานโดยภาพรวม 
ในขณะเดียวกันไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาการด าเนินการด้านทุนมนุษย์เพ่ือ
พัฒนาคุณภาพการบริการของสายการบินในประเทศไทย ของ สิทธิชัย ศรีเจริญประมง (2556) ที่
ปัจจัยส่วนบุคคลด้านจุดประสงค์ในการเดินทางไม่ส่งผลต่อการประเมินการรับรู้คุณภาพการบริการ
โดยภาพรวม 

ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับการประเมินคุณภาพการบริการของท่าอากาศ
ยานนานาชาติภูเก็ตโดยภาพรวมของกลุ่มตัวอย่างผู้ โดยสารชาวต่างชาติที่มีต่างกัน  พบว่า 
กลุ่มใช้บริการครั้งแรก และกลุ่ม 1-5 ครั้งต่อปี มีระดับการประเมินคุณภาพการบริการของท่าอากาศ
ยานนานาชาติภูเก็ตโดยภาพรวมมากกว่ากลุ่มมากกว่า 10 ครั้งต่อปี   

นอกจากคุณภาพการบริการโดยภาพแล้ว สามารถพิจารณารายด้านได้ดังนี้ 
 
 5.2.1.1  ด้านความน่าเชื่อถือ (Reliability) 
 เมื่อพิจารณาคุณภาพการบริการของท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตด้านความน่าเชื่อถือ

ของกลุ่มตัวอย่างผู้โดยสารชาวต่างชาติที่ใช้บริการเที่ยวบินระหว่างประเทศผ่านทางอาคารผู้โดยสาร
ระหว่างประเทศในรายละเอียด พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับการประเมินคุณภาพการบริการของ
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์สามารถให้ข้อมูลอย่างชัดเจนและถูกต้องมากที่สุด  ท าให้พิจารณาได้ว่า 
ผู้โดยสารชาวต่างชาติ  สอดคล้องกับผลการศึกษาคุณภาพการบริการของศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
การท่องเที่ยวการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ของ รติรส อินกล่ า (2557) 
ที่กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติเกี่ยวกับข้อมูลเกี่ยวกับเดินทางและการท่องเที่ยวในระดับดีมากทุกด้าน 
ซึ่งย่อมส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการซ้ ารวมพฤฒิกรรมการท่องเที่ยวซ้ าในอนาคต  ท าให้พิจารณา
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ได้ว่า บุคคล กระบวนการ รวมถึงตัวเนื้อหาของข้อมูลที่เกี่ยวกับข้องท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต  
และข้อมูลการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตมีประสิทธิภาพ อันเนื่องมาการประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน  
ที่กลุ่มตัวอย่างรับรู้ รองลงมาคือ ท่าอากาศยานมีความพร้อมในการให้บริการตั้งแต่การบริการครั้งแรก 
การบริการและกระบวนการโดยภาพรวมของท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตมีประสิทธิภาพ ท่าอากาศ
ยานให้บริการโดยปราศจากข้อผิดพลาด และท่าอากาศยานให้บริการตรงตามท่ีได้ประชาสัมพันธ์ไว้  

 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับการประเมินคุณภาพการบริการของ 
ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตด้านความน่าเชื่อถือของกลุ่มตัวอย่างผู้โดยสารชาวต่างชาติที่มีเพศ
ต่างกัน พบว่า ระดับการประเมินคุณภาพการบริการของท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตของเพศชาย
และเพศหญิงไมแ่ตกต่างกัน  

 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างของระดับการประเมินคุณภาพการบริการ
ของท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตด้านความน่าเชื่อถือของกลุ่มตัวอย่างผู้โดยสารชาวต่างชาติที่มีอายุ
ต่างกัน พบว่า ระดับการประเมินคุณภาพการบริการของท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตของกลุ่มอายุ
ต่ ากว่า 20 ปี (Generation Z), 20-37 ปี (Generation Y), 38-52 ปี (Generation X) และ 53-71 ปี 
(Baby Boomer) ไม่แตกต่างกัน  สอดคล้องกับผลการศึกษาของกนกกาญจน์ ปานเปรม (2557) 
ในการที่ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุส่งผลต่อการประเมินการรับรู้คุณภาพการบริการต่อคุณภาพการ
บริการของท่าอากาศยานด้านความน่าเชื่อถือ  

 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับการประเมินคุณภาพการบริการของ 
ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตด้านความน่าเชื่อถือของกลุ่มตัวอย่างผู้โดยสารชาวต่างชาติที่มีสัญชาติ
ต่างกัน พบว่า ระดับการประเมินคุณภาพการบริการของท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตของกลุ่ม
สัญชาติอเมริกา  กลุ่มสัญชาติจีน และกลุ่มสัญชาติรัสเซีย มีระดับการประเมินคุณภาพการบริการของ 
ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตด้านความน่าเชื่อถือมากกว่ากลุ่มสัญชาติเอเชียและกลุ่มสัญชาติยุโรป  
สอดคล้องกับผลการศึกษาของกนกกาญจน์ ปานเปรม (2557) ที่ปัจจัยส่วนบุคคลด้านภูมิล าเนาส่งผล
ต่อการประเมินการรับรู้คุณภาพการบริการต่อคุณภาพการบริการของท่าอากาศยานด้านความ
น่าเชื่อถือ 

 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับการประเมินคุณภาพการบริการของ 
ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตด้านความน่าเชื่อถือของกลุ่มตัวอย่างผู้โดยสารชาวต่างชาติที่มีศาสนา
ต่างกันต่างกัน พบว่า กลุ่มศาสนาพราหมณ์/ฮินดู กลุ่มศาสนาคริสต์ และกลุ่มไม่ได้นับถือศาสนา 
มีระดับการประเมินคุณภาพการบริการของท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตด้านความน่าเชื่อถือมากกว่า
กลุม่ศาสนาพุทธ   

 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับการประเมินคุณภาพการบริการของ 
ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตด้านความน่าเชื่อถือของกลุ่มตัวอย่างผู้โดยสารชาวต่างชาติที่มีระดับ
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การศึกษาสูงสุดต่างกัน พบว่า กลุ่มอ่ืน ๆ มีระดับการประเมินคุณภาพการบริการของท่าอากาศยาน
นานาชาติภูเก็ตด้านความน่าเชื่อถือมากกว่ากลุ่มต่ ากว่าปริญญาตรี ท าให้พิจารณาได้ว่าองค์ความรู้ 
ระดับสติปัญญา รวมถึงโอกาสทางการเข้าถึงการศึกษาส่งผลการประเมินความน่าเชื่อถือของคุณภาพ
การบริการของท่าอากาศยาน  สอดคล้องกับผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริการของ
กนกกาญจน์ ปานเปรม (2557) ที่ปัจจัยส่วนบุคคลด้านระดับการศึกษาสูงสุดส่งผลต่อการประเมินการ
รับรู้คุณภาพการบริการต่อคุณภาพการบริการของท่าอากาศยานด้านความน่าเชื่อถือ   

 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับการประเมินคุณภาพการบริการของ 
ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตด้านความน่าเชื่อถือของกลุ่มตัวอย่างผู้โดยสารชาวต่างชาติที่มีอาชีพ
ต่างกัน พบว่า กลุ่มพนักงานบริษัทเอกชน/ห้างร้าน มีระดับการประเมินคุณภาพการบริการของ 
ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตด้านความน่าเชื่อถือมากกว่ากลุ่มข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ และ
กลุ่มนักธุรกิจ/เจ้าของกิจการ กลุ่มพนักงานบริษัทเอกชน/ห้างร้าน และกลุ่มอ่ืน ๆ  มีระดับการ
ประเมินคุณภาพการบริการของท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตด้านความน่าเชื่อถือมากกว่ากลุ่ม
นักเรียน/นักศึกษา  สอดคล้องกับผลการศึกษาของกนกกาญจน์ ปานเปรม (2557) ที่ปัจจัยส่วนบุคคล
ด้านอาชีพส่งผลต่อการประเมินการรับรู้คุณภาพการบริการต่อคุณภาพการบริการของท่าอากาศยาน
ดอนเมืองด้านความน่าเชื่อถือ   

 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับการประเมินคุณภาพการบริการของ 
ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตด้านความน่าเชื่อถือของกลุ่มตัวอย่างผู้โดยสารชาวต่างชาติที่มี
จุดประสงค์ในการเดินทางต่างกัน พบว่า ระดับการประเมินคุณภาพการบริการของท่าอากาศยาน
นานาชาติภูเก็ตด้านความน่าเชื่อถือของกลุ่มท่องเที่ยว/พักผ่อน/วันหยุด และกลุ่มธุรกิจ แตกต่างกัน 
ท าให้พิจารณาได้ว่าความต้องการและคาดหวังในคุณภาพการบริการของท่าอากาศยานที่ได้รับความ
น่าเชื่อถือแตกต่างกันไปตามวัตถุประสงค์ที่ผู้โดยสารเดินทาง สอดคล้องกับผลการศึกษาของกนก
กาญจน์ ปานเปรม (2557) ที่ปัจจัยส่วนบุคคลด้านจุดประสงค์ในการเดินทางส่งผลต่อการประเมินการ
รับรู้คุณภาพการบริการต่อคุณภาพการบริการของท่าอากาศยานด้านความน่าเชื่อถือ   

 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับการประเมินคุณภาพการบริการของ 
ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตด้านความน่าเชื่อถือของกลุ่มตัวอย่างผู้โดยสารชาวต่างชาติที่มีต่างกัน  
พบว่า กลุ่มใช้บริการครั้งแรก และกลุ่ม 1-5 ครั้งต่อปี  มีระดับการประเมินคุณภาพการบริการของท่า
อากาศยานนานาชาติภูเก็ตด้านความน่าเชื่อถือมากกว่ากลุ่มมากกว่า 10 ครั้งต่อปี  
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 5.2.1.2  ด้านการตอบสนอง (Responsiveness) 
 เมื่อพิจารณาคุณภาพการบริการของท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตด้านการตอบสนอง

ของกลุ่มตัวอย่างผู้โดยสารชาวต่างชาติที่ใช้บริการเที่ยวบินระหว่างประเทศผ่ านทางอาคารผู้โดยสาร
ระหว่างประเทศในรายละเอียด พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับการประเมินคุณภาพการบริการของโดย
ภาพรวมแล้วใช้เวลาไม่มากในการรอกระบวนการต่าง ๆ มากที่สุด รองลงมาคือ เจ้าหน้าที่ที่ท่าอากาศ
ยานตอบสนองความต้องการหรือสิ่งที่ผู้โดยสารร้องขอได้อย่างรวดเร็ว เจ้าหน้าที่ที่ท่าอากาศยานเต็ม
ใจในการให้บริการอย่างสม่ าเสมอ และเจ้าหน้าที่ที่ท่าอากาศยานตอบสนองในการขจัดข้อผิดพลาดที่
อาจเกิดข้ึนได้อย่างรวดเร็ว   
 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างของระดับการประเมินคุณภาพการบริการ
ของท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตด้านการตอบสนองของกลุ่มตัวอย่างผู้โดยสารชาวต่างชาติที่มี 
เพศต่างกันด้วย พบว่า ระดับการประเมินคุณภาพการบริการของท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตของ
เพศชายและเพศหญิงไมแ่ตกต่างกัน 

 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างของระดับการประเมินคุณภาพการบริการ
ของท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตด้านการตอบสนองของกลุ่มตัวอย่างผู้โดยสารชาวต่างชาติที่มีอายุ
ต่างกัน พบว่า กลุ่มอายุ 20-37 ปี (Generation Y) และกลุ่มอายุ 38-52 ปี (Generation X) มีระดับ
การประเมินคุณภาพการบริการของท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตด้านการตอบสนองมากกว่ากลุ่ม
อายุต่ ากว่า 20 ปี (Generation Z)  ช่องว่างระหว่างช่วงอายุ เป็นองค์ประกอบหนึ่งของช่องความ
แตกต่างระหว่างบุคคลอันส่งผลต่อการรับรูและการประเมินที่แตกต่างกัน สอดคล้องกับผลการศึกษา
แนวทางของกนกกาญจน์ ปานเปรม (2557) ที่ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุส่งผลต่อการประเมินการรับรู้
คุณภาพการบริการต่อคุณภาพการบริการของท่าอากาศยานด้านการตอบสนอง  นอกจากนี้ 
ยังสอดคล้องกับผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาการด าเนินการของสิทธิชัย ศรีเจริญประมง (2556) 
ในการที่ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุส่งผลต่อการประเมินการรับรู้คุณภาพการบริการการด าเนินการด้าน
การตอบสนอง 

 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับการประเมินคุณภาพการบริการของ 
ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตด้านการตอบสนองของกลุ่มตัวอย่างผู้โดยสารชาวต่างชาติที่มีสัญชาติ
ต่างกัน พบว่า กลุ่มสัญชาติอเมริกา กลุ่มสัญชาติจีน และกลุ่มสัญชาติรัสเซีย มีระดับการประเมิน
คุณภาพการบริการของท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตด้านการตอบสนองมากกว่ากลุ่มสัญชาติเอเชีย  
และกลุ่มสัญชาติจีน และกลุ่มสัญชาติรัสเซีย มีระดับการประเมินคุณภาพการบริการของท่าอากาศ
ยานนานาชาติภูเก็ตด้านการตอบสนองมากกว่ากลุ่มสัญชาติยุโรป  สอดคล้องกับผลการศึกษาแนว
ทางการพัฒนาคุณภาพการบริการของท่าอากาศยานของกนกกาญจน์ ปานเปรม (2557) ที่ปัจจัยส่วน
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บุคคลด้านภูมิล าเนาส่งผลต่อการประเมินการรับรู้คุณภาพการบริการต่อคุณภาพการบริการของ  
ท่าอากาศยานด้านการตอบสนอง   

 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับการประเมินคุณภาพการบริการของ     
ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตด้านการตอบสนองของกลุ่มตัวอย่างผู้โดยสารชาวต่างชาติที่มีศาสนา
ต่างกันต่างกัน พบว่า กลุ่มศาสนาพราหมณ์/ฮินดู กลุ่มศาสนาคริสต์ และกลุ่มไม่ได้นับถือศาสนา 
มีระดับการประเมินคุณภาพการบริการของท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตด้านการตอบสนองมากกว่า
กลุ่มศาสนาพุทธ   

 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับการประเมินคุณภาพการบริการของ 
ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตด้านการตอบสนองของกลุ่มตัวอย่างผู้โดยสารชาวต่างชาติที่มีระดับ
การศึกษาสูงสุดต่างกัน พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้โดยสารชาวต่างชาติที่มีระดับการศึกษาสูงสุดต่างกันจะมี
ระดับประเมินคุณภาพการบริการของท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตด้านการตอบสนองไม่แตกต่างกัน  
สอดคล้องกับผลการศึกษาของสิทธิชัย ศรีเจริญประมง (2556) ที่ปัจจัยส่วนบุคคลด้านระดับการศึกษา
สูงสุดไม่ส่งผลต่อการประเมินการรับรู้คุณภาพการบริการการด้านการตอบสนอง   

 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับการประเมินคุณภาพการบริการของ 
ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตด้านการตอบสนองของกลุ่มตัวอย่างผู้โดยสารชาวต่างชาติที่มีอาชีพ
ต่างกัน พบว่า กลุ่มนักธุรกิจ/เจ้าของกิจการ และกลุ่มพนักงานบริษัทเอกชน/ห้างร้าน มีระดับการ
ประเมินคุณภาพการบริการของท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตด้านการตอบสนองมากกว่ากลุ่ม
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ และกลุ่มนักเรียน/นักศึกษา  สอดคล้องกับผลการศึกษาของกนก
กาญจน์ ปานเปรม (2557) ที่ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอาชีพส่งผลต่อการประเมินการรับรู้คุณภาพการ
บริการต่อคุณภาพการบริการของท่าอากาศยานด้านการตอบสนอง   
 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับการประเมินคุณภาพการบริการของ 
ท่าอากาศยานนานาชาติภู เก็ตด้านการตอบสนองของกลุ่มตัวอย่างผู้โดยสารชาวต่างชาติที่มี
จุดประสงค์ในการเดินทางต่างกัน พบว่า ระดับการประเมินคุณภาพการบริการของท่าอากาศยาน
นานาชาติภูเก็ตด้านการตอบสนองของกลุ่มท่องเที่ยว/พักผ่อน/วันหยุด และกลุ่มธุรกิจ ไมแ่ตกต่างกัน  
สอดคล้องกับผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาการด าเนินการด้านทุนมนุษย์เพ่ือพัฒนาคุณภาพการ
บริการของสายการบินในประเทศไทย ของ สิทธิชัย ศรีเจริญประมง (2556) ที่ปัจจัยส่วนบุคคลด้าน
จุดประสงค์ในการเดินทางไม่ส่งผลต่อการประเมินการรับรู้คุณภาพการบริการด้านการตอบสนอง 
 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับการประเมินคุณภาพการบริการของ 
ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตด้านการตอบสนองของกลุ่มตัวอย่างผู้โดยสารชาวต่างชาติที่มีต่างกัน  
พบว่า กลุ่มใช้บริการครั้งแรก และกลุ่ม 1-5 ครั้งต่อปี มีระดับการประเมินคุณภาพการบริการของ 
ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตด้านการตอบสนองมากกว่ากลุ่มมากกว่า 10 ครั้งต่อปี   
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 5.2.1.3  ด้านความม่ันใจ (Assurance) 
 เมื่อพิจารณาคุณภาพการบริการของท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตด้านความม่ันใจของ

กลุ่มตัวอย่างผู้โดยสารชาวต่างชาติที่ใช้บริการเที่ยวบินระหว่างประเทศผ่านทางอาคารผู้โดยสาร
ระหว่างประเทศในรายละเอียด พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับการประเมินคุณภาพการบริการของ
เจ้าหน้าที่ที่ท่าอากาศยานมีความรู้ในการตอบค าถาม และเจ้าหน้าที่ที่ท่าอากาศยานมีความน่าเชื่อถือ
มากที่สุด รองลงมาคือ พฤติกรรมหรือทีท่าของเจ้าหน้าที่ที่ท่าอากาศยานท าให้ท่านเกิดความมั่นใจใน
การใช้บริการ และเจ้าหน้าที่ท่ีท่าอากาศยานมีความสุภาพและมีมารยาท   

 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับการประเมินคุณภาพการบริการของ 
ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตด้านความมั่นใจของกลุ่มตัวอย่างผู้โดยสารชาวต่างชาติที่มีเพศต่างกัน 
พบว่า ระดับการประเมินคุณภาพการบริการของท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตของเพศชายและเพศ
หญิงไมแ่ตกต่างกัน 

 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างของระดับการประเมินคุณภาพการบริการ
ของท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตด้านความมั่นใจของกลุ่มตัวอย่างผู้โดยสารชาวต่างชาติที่มีอายุ
ต่างกัน พบว่า กลุ่มอายุ 20-37 ปี  (Generation Y) และกลุ่มอาย ุ38-52 ปี (Generation X) มีระดับ
การประเมินคุณภาพการบริการของท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตด้านความม่ันใจมากกว่ากลุ่มอายุต่ า
กว่า 20 ปี (Generation Z)   

 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับการประเมินคุณภาพการบริการของ 
ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตด้านความมั่นใจของกลุ่มตัวอย่างผู้โดยสารชาวต่างชาติที่มีสัญชาติ
ต่างกัน พบว่า กลุ่มสัญชาติออสเตรเลีย กลุ่มสัญชาติอเมริกา กลุ่มสัญชาติจีน และกลุ่มสัญชาติรัสเซีย 
มีระดับการประเมินคุณภาพการบริการของท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตด้านความมั่นใจมากกว่ากลุ่ม
สัญชาติเอเชีย และกลุ่มสัญชาติรัสเซียมีระดับการประเมินคุณภาพการบริการของท่าอากาศยาน
นานาชาติภูเก็ตด้านความมั่นใจมากกว่ากลุ่มสัญชาติยุโรป  สอดคล้องกับผลการศึกษาของ 
กนกกาญจน์ ปานเปรม (2557) ที่ปัจจัยส่วนบุคคลด้านภูมิล าเนาส่งผลต่อการประเมินการรับรู้
คุณภาพการบริการต่อคุณภาพการบริการของท่าอากาศยานด้านความม่ันใจ 

 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับการประเมินคุณภาพการบริการของ 
ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตด้านความมั่นใจของกลุ่มตัวอย่างผู้โดยสารชาวต่างชาติที่มีศาสนาต่างกัน
ต่างกัน พบว่า กลุ่มศาสนาพราหมณ์/ฮินดู กลุ่มศาสนาคริสต์ และกลุ่มไม่ได้นับถือศาสนา มีระดับการ
ประเมินคุณภาพการบริการของท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตด้านความมั่นใจมากกว่ากลุ่ มศาสนา
พุทธ   
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 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับการประเมินคุณภาพการบริการของ 
ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตด้านความมั่นใจของกลุ่มตัวอย่างผู้โดยสารชาวต่างชาติที่มีระดับ
การศึกษาสูงสุดต่างกัน พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้โดยสารชาวต่างชาติที่มีระดับการศึกษาสูงสุดต่างกันจะ  
มีระดับคุณภาพการบริการของท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตด้านความมั่นใจไม่แตกต่างกัน  
สอดคล้องกับผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาของสิทธิชัย ศรีเจริญประมง (2556) ที่ปัจจัยส่วนบุคคล
ด้านระดับการศึกษาสูงสุดไม่ส่งผลต่อการประเมินการรับรู้คุณภาพการบริการการด้านความม่ันใจ 

 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับการประเมินคุณภาพการบริการของ 
ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตด้านความม่ันใจของกลุ่มตัวอย่างผู้โดยสารชาวต่างชาติที่มีอาชีพต่างกัน 
พบว่า กลุ่มนักธุรกิจ/เจ้าของกิจการ มีระดับการประเมินคุณภาพการบริการของท่าอากาศยาน
นานาชาติภูเก็ตด้านความมั่นใจมากกว่ากลุ่มข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ และกลุ่มนักธุรกิจ/
เจ้าของกิจการ กลุ่มพนักงานบริษัทเอกชน/ห้างร้าน และกลุ่มอ่ืน ๆ  มีระดับการประเมินคุณภาพการ
บริการของท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตด้านความมั่นใจมากกว่ากลุ่มนักเรียน/นักศึกษา  

 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับการประเมินคุณภาพการบริการของ 
ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตด้านความม่ันใจของกลุ่มตัวอย่างผู้โดยสารชาวต่างชาติที่มีจุดประสงค์ใน
การเดินทางต่างกัน พบว่า ระดับการประเมินคุณภาพการบริการของท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต
ด้านความมั่นใจของกลุ่มท่องเที่ยว/พักผ่อน/วันหยุด และกลุ่มธุรกิจ ไม่แตกต่างกัน   

 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับการประเมินคุณภาพการบริการของ 
ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตด้านความมั่นใจของกลุ่มตัวอย่างผู้โดยสารชาวต่างชาติที่มีต่างกัน พบว่า 
กลุ่มใช้บริการครั้งแรก และกลุ่ม 1-5 ครั้งต่อปี มีระดับการประเมินคุณภาพการบริการของท่าอากาศ
ยานนานาชาติภูเก็ตด้านความม่ันใจมากกว่ากลุ่มมากกว่า 10 ครั้งต่อปี   
 

 5.2.1.4  ด้านการเอาใจใส่ (Empathy) 
 เมื่อพิจารณาคุณภาพการบริการของท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตด้านการเอาใจใส่

ของกลุ่มตัวอย่างผู้โดยสารชาวต่างชาติที่ใช้บริการเที่ยวบินระหว่างประเทศผ่านทางอาคารผู้โดยสาร
ระหว่างประเทศในรายละเอียด พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับการประเมินคุณภาพการบริการของ
เจ้าหน้าที่ที่ท่าอากาศยานแสดงออกถึงความห่วงใยอย่างจริงใจในการแก้ไขปัญหาของผู้โดยสาร  
ที่สอดคล้องทิศทางเดียวกันกับนโยบายในกระบวนการให้บริการของท่าอากาศยานมากที่สุด 
รองลงมาคือ  เจ้าหน้าที่ที่ท่าอากาศมีมิตรจิตรมิตรใจ ให้ความช่วยเหลือและสื่อสารกับผู้โดยสารได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  เจ้าหน้าที่ที่ท่าอากาศยานให้ความใส่ใจแก่ท่านเป็นรายบุคคล และความ
ปรารถนาและความต้องการของท่านได้รับการพิจารณา  
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 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับการประเมินคุณภาพการบริการของท่า
อากาศยานนานาชาติภูเก็ตด้านการเอาใจใส่ของกลุ่มตัวอย่างผู้โดยสารชาวต่างชาติที่มีเพศต่างกัน 
พบว่า ระดับการประเมินคุณภาพการบริการของท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตของเพศชายและเพศ
หญิงไมแ่ตกต่างกัน 

 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างของระดับการประเมินคุณภาพการบริการ
ของท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตด้านการเอาใจใส่ของกลุ่มตัวอย่างผู้โดยสารชาวต่างชาติที่มีอายุ
ต่างกัน พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้โดยสารชาวต่างชาติที่มีอายุต่างกันจะมีระดับการประเมินคุณภาพการ
บริการของท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตด้านการเอาใจใส่ไม่แตกต่างกัน  สอดคล้องกับผลการศึกษา
แนวทางของกนกกาญจน์ ปานเปรม (2557) ที่ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุไม่ส่งผลต่อการประเมินการ
รับรู้คุณภาพการบริการต่อคุณภาพการบริการของท่าอากาศยานด้านความเอาใจใส่ 

 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับการประเมินคุณภาพการบริการของ 
ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตด้านการเอาใจใส่ของกลุ่มตัวอย่างผู้โดยสารชาวต่างชาติที่มีสัญชาติ
ต่างกัน พบว่า  กลุ่มสัญชาติออสเตรเลีย กลุ่มสัญชาติอเมริกา กลุ่มสัญชาติจีน และกลุ่มสัญชาติรัสเซีย 
มีระดับการประเมินคุณภาพการบริการของท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตด้านการเอาใจใส่มากกว่า
กลุ่มสัญชาติเอเชีย และกลุ่มสัญชาติรัสเซียมีระดับการประเมินคุณภาพการบริการของท่าอากาศยาน
นานาชาติภูเก็ตด้านการเอาใจใส่มากกว่ากลุ่มสัญชาติยุโรป กลุ่มสัญชาติออสเตรเลีย และกลุ่มสัญชาติ
จนี  สอดคล้องกับผลการศึกษาของกนกกาญจน์ ปานเปรม (2557) ที่ปัจจัยส่วนบุคคลด้านภูมิล าเนา
ส่งผลต่อการประเมินการรับรู้คุณภาพการบริการต่อคุณภาพการบริการของท่าอากาศยานด้านความ
เอาใจใส่ 

 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับการประเมินคุณภาพการบริการของ 
ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตด้านการเอาใจใส่ของกลุ่มตัวอย่างผู้โดยสารชาวต่างชาติที่มีศาสนา
ต่างกันต่างกัน พบว่า กลุ่มศาสนาพราหมณ์/ฮินดู กลุ่มศาสนาคริสต์ และกลุ่มไม่ได้นับถือศาสนา 
มีระดับการประเมินคุณภาพการบริการของท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตด้านการเอาใจใส่มากกว่า
กลุ่มศาสนาพุทธ      

 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับการประเมินคุณภาพการบริการของ 
ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตด้านการเอาใจใส่ของกลุ่มตัวอย่างผู้โดยสารชาวต่างชาติที่มีระดับ
การศึกษาสูงสุดต่างกัน พบว่า กลุ่มอ่ืน ๆ  มีระดับการประเมินคุณภาพการบริการของท่าอากาศยาน
นานาชาติภูเก็ตด้านการเอาใจใส่มากกว่ากลุ่มต่ ากว่าปริญญาตรี  และกลุ่มปริญญาตรี  สอดคล้องกับ
ผลการศึกษาของกนกกาญจน์ ปานเปรม (2557) ที่ปัจจัยส่วนบุคคลด้านระดับการศึกษาสูงสุดส่งผล
ต่อการประเมินการรับรู้คุณภาพการบริการต่อคุณภาพการบริการของท่าอากาศยานด้านความ  
เอาใจใส่ 
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 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับการประเมินคุณภาพการบริการของ 
ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตด้านการเอาใจใส่ของกลุ่มตัวอย่างผู้โดยสารชาวต่างชาติที่มีอาชีพต่างกัน 
พบว่า กลุ่มนักธุรกิจ/เจ้าของกิจการ มีระดับการประเมินคุณภาพการบริการของท่าอากาศยาน
นานาชาติภูเก็ตด้านการเอาใจใส่มากกว่ากลุ่มข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ และกลุ่มนักธุรกิจ/
เจ้าของกิจการและกลุ่มอ่ืน ๆ มีระดับการประเมินคุณภาพการบริการของท่าอากาศยานนานาชาติ
ภูเก็ตด้านการเอาใจใส่มากกว่ากลุ่มนักเรียน/นักศึกษา  

 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับการประเมินคุณภาพการบริการของ 
ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตด้านการเอาใจใส่ของกลุ่มตัวอย่างผู้โดยสารชาวต่างชาติที่มีจุดประสงค์
ในการเดินทางต่างกัน พบว่า ระดับการประเมินคุณภาพการบริการของท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต
ด้านการเอาใจใส่ของกลุ่มท่องเที่ยว/พักผ่อน/วันหยุด และกลุ่มธุรกิจ ไม่แตกต่างกัน  สอดคล้องกับผล
การศึกษาแนวทางการพัฒนาการด าเนินการของสิทธิชัย ศรีเจริญประมง (2556) ที่ปัจจัยส่วนบุคคล
ด้านจุดประสงค์ในการเดินทางไม่ส่งผลต่อการประเมินการรับรู้คุณภาพการบริการการด้าน  
การเอาใจใส่ 

 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับการประเมินคุณภาพการบริการของ 
ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตด้านการเอาใจใส่ของกลุ่มตัวอย่างผู้โดยสารชาวต่างชาติที่มีต่างกัน  
พบว่า กลุ่มใช้บริการครั้งแรก และกลุ่ม 1-5 ครั้งต่อปี มีระดับการประเมินคุณภาพการบริการของท่า
อากาศยานนานาชาติภูเก็ตด้านการเอาใจใส่มากกว่ากลุ่มมากกว่า 10 ครั้งต่อปี  

 
 5.2.1.5  ด้านความเป็นรูปธรรม/การสัมผัสได้ (Tangibles) 
 เมื่อพิจารณาคุณภาพการบริการของท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตด้านความเป็น

รูปธรรม/สัมผัสได้ของกลุ่มตัวอย่างผู้โดยสารชาวต่างชาติที่ใช้บริการเที่ยวบินระหว่างประเทศผ่านทาง
อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศในรายละเอียด พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับการประเมินคุณภาพการ
บริการของการตกแต่งภายในสะท้อนถึงความเป็น “ประตูสู่อันดามัน” มากที่สุด รองลงมาคือ 
บรรยากาศของท่าอากาศยานสร้างประสบการณ์ที่ดี, มีรถเข็นกระเป๋าสัมภาระให้บริการอย่างเพียงพอ 
บริเวณจุดพักผู้โดยสารมีความสะดวกสบาย  ท่าอากาศยานมีความสะอาด  และเครื่องหมายและ
สัญลักษณ์มีความชัดเจน   

 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับการประเมินคุณภาพการบริการของท่า
อากาศยานนานาชาติภูเก็ตด้านความเป็นรูปธรรม/สัมผัสได้ของกลุ่มตัวอย่างผู้โดยสารชาวต่างชาติที่มี
เพศต่างกัน พบว่า ระดับการประเมินคุณภาพการบริการของท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตของเพศ
ชายและเพศหญิงไม่แตกต่างกัน  สอดคล้องกับผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้โดยสารของเฉลิมพล 
กิจรุ่งเรือง (2553) ที่ปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศไม่ส่งผลต่อความพึงพอใจต่อการบริการด้านสิ่งอ านวย
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ความสะดวกในอาคารผู้โดยสาร  และสอดคล้องกับผลการศึกษาของเบ็ญจมาส โลหกุล (2559) 
ที่ปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศไม่ส่งผลต่อความพึงพอใจที่มีต่อองค์ประกอบด้านสิ่งอ านวยความสะดวก
ของท่าอากาศยาน 

 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างของระดับการประเมินคุณภาพการบริการ
ของท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตด้านความเป็นรูปธรรม/สัมผัสได้ของกลุ่มตัวอย่างผู้โดยสาร
ชาวต่างชาติที่มีอายุต่างกัน พบว่า กลุ่มอายุ 20-37 ปี (Generation Y) มีระดับการประเมินคุณภาพ
การบริการของท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตด้านความเป็นรูปธรรม/สัมผัสได้มากกว่ากลุ่มอายุต่ ากว่า 
20 ปี (Generation Z)  สอดคล้องกับผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริการของ 
ท่าอากาศยานของกนกกาญจน์ ปานเปรม (2557) ที่ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุส่งผลต่อการประเมิน
การรับรู้คุณภาพการบริการต่อคุณภาพการบริการของท่าอากาศยานด้านความเป็นรูปธรรม/สัมผัสได้  
นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับการศึกษาของ (Thidvarong, 2015, July-December) ที่ปัจจัยส่วนบุคคล
ด้านอายุส่งผลต่อความคิดเห็น/ทัศนคติที่มีต่อในสิ่ งอ านวยความสะดวกของท่าอากาศยาน 
แต่ในขณะเดียวกันไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาการด าเนินการด้านทุนมนุษย์ 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพการบริการของสายการบินของสิทธิชัย ศรีเจริญประมง (2556) ที่ปัจจัยส่วนบุคคล
ด้านอายุไม่ส่งผลต่อการประเมินการรับรู้คุณภาพการบริการการด้านความเป็นรูปธรรม/สัมผัสได้ 

 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับการประเมินคุณภาพการบริการของ 
ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตด้านความเป็นรูปธรรม/สัมผัสได้ของกลุ่มตัวอย่างผู้โดยสารชาวต่างชาติ
ที่มีสัญชาติต่างกัน พบว่า กลุ่มสัญชาติอเมริกา กลุ่มสัญชาติจีน และกลุ่มสัญชาติรัสเซีย มีระดับการ
ประเมินคุณภาพการบริการของท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตด้านความเป็นรูปธรรม /สัมผัสได้
มากกว่ากลุ่มสัญชาติเอเชีย และกลุ่มสัญชาติรัสเซีย มีระดับการประเมินคุณภาพการบริการของ 
ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตด้านความเป็นรูปธรรม/สัมผัสได้มากกว่ากลุ่มสัญชาติยุโรป  สอดคล้อง
กับผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริการของกนกกาญจน์ ปานเปรม (2557) ที่ปัจจัย 
ส่วนบุคคลด้านภูมิล าเนาส่งผลต่อการประเมินการรับรู้คุณภาพการบริการต่อคุณภาพการบริการของ
ท่าอากาศยานด้านความเป็นรูปธรรม/สัมผัสได้   

 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับการประเมินคุณภาพการบริการของ 
ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตด้านความเป็นรูปธรรม/สัมผัสได้ของกลุ่มตัวอย่างผู้โดยสารชาวต่างชาติ
ที่มีศาสนาต่างกันต่างกัน พบว่า กลุ่มศาสนาพราหมณ์/ฮินดู กลุ่มศาสนาคริสต์ และกลุ่มไม่ได้นับถือ
ศาสนา มีระดับการประเมินคุณภาพการบริการของท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตด้านความเป็น
รูปธรรม/สัมผัสได้มากกว่ากลุ่มศาสนาพุทธ   
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 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับการประเมินคุณภาพการบริการของ 
ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตด้านความเป็นรูปธรรม/สัมผัสได้ของกลุ่มตัวอย่างผู้โดยสารชาวต่างชาติ
ที่มีระดับการศึกษาสูงสุดต่างกัน พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้โดยสารชาวต่างชาติที่มีระดับการศึกษาสูงสุด
ต่างกันจะมีระดับคุณภาพการบริการของท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตด้านความเป็นรูปธรรม/สัมผัส
ได้ไม่แตกต่างกัน  สอดคล้องกับผลการศึกษาของเฉลิมพล กิจรุ่งเรือง (2553) ที่ปัจจัยส่วนบุคคล 
ด้านระดับการศึกษาสูงสุดไม่ส่งผลต่อความพึงพอใจต่อการบริการของท่าอากาศยานด้านสิ่งอ านวย
ความสะดวกในอาคารผู้โดยสาร  และสอดคล้องกับผลการศึกษาของเบ็ญจมาส โลหกุล (2559) 
ที่ปัจจัยส่วนบุคคลด้านระดับการศึกษาสูงสุดไม่ส่งผลต่อความพึงพอใจที่มีต่อองค์ประกอบด้าน  
สิ่งอ านวยความสะดวกของท่าอากาศยาน  นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับผลการศึกษาแนวทางการ
พัฒนาการด าเนินการด้านทุนมนุษย์ของสิทธิชัย ศรีเจริญประมง (2556) ที่ปัจจัยส่วนบุคคลด้านระดับ
การศึกษาสูงสุดไม่ส่งผลต่อการประเมินการรับรู้คุณภาพการบริการด้านความเป็นรูปธรรม/สัมผัสได้  
แต่ในขณะเดียวกันไม่สอดคล้องกับการศึกษาของ Thidvarong (2015, July-December) ที่ปัจจัย
ส่วนบุคคลด้านระดับการศึกษาสูงสุดไม่ส่งผลต่อความคิดเห็น/ทัศนคติที่มีต่อในสิ่งอ านวยความสะดวก
ของท่าอากาศยาน 

 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับการประเมินคุณภาพการบริการของ 
ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตด้านความเป็นรูปธรรม/สัมผัสได้ของกลุ่มตัวอย่างผู้โดยสารชาวต่างชาติ
ที่มีอาชีพต่างกัน พบว่า กลุ่มนักธุรกิจ/เจ้าของกิจการ และกลุ่มพนักงานบริษัทเอกชน/ห้างร้าน 
มีระดับการประเมินคุณภาพการบริการของท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตด้านความเป็นรูปธรรม/
สัมผัสได้มากกว่ากลุ่มนักเรียน/นักศึกษา  สอดคล้องกับผลการศึกษาของกนกกาญจน์ ปานเปรม 
(2557)  ในส่วนของปัจจัยส่วนบุคคลด้านอาชีพส่งผลต่อการประเมินการรับรู้คุณภาพการบริการต่อ
คุณภาพการบริการของท่าอากาศยานด้านความเป็นรูปธรรม/สัมผัสได้   

 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับการประเมินคุณภาพการบริการของ 
ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตด้านความเป็นรูปธรรม/สัมผัสได้ของกลุ่มตัวอย่างผู้โดยสารชาวต่างชาติ
ที่มีจุดประสงค์ในการเดินทางต่างกัน พบว่า ระดับการประเมินคุณภาพการบริการของท่าอากาศยาน
นานาชาติภูเก็ตด้านความเป็นรูปธรรม/สัมผัสได้ของกลุ่มท่องเที่ยว/พักผ่อน/วันหยุด และกลุ่มธุรกิจ 
ไม่แตกต่างกัน   

 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับการประเมินคุณภาพการบริการของ 
ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตด้านความเป็นรูปธรรม/สัมผัสได้ของกลุ่มตัวอย่างผู้โดยสารชาวต่างชาติ
ที่มีต่างกัน พบว่า กลุ่มใช้บริการครั้งแรก และกลุ่ม 1-5 ครั้งต่อปี มีระดับการประเมินคุณภาพการ
บริการของท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตด้านความเป็นรูปธรรม/สัมผัสได้มากกว่ากลุ่มมากกว่า 10 
ครั้งต่อปี   
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 5.2.1.6  ด้านความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัย (Safety & Security) 
 เมื่อพิจารณาคุณภาพการบริการของท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตด้านความปลอดภัย

และการรักษาความปลอดภัยของกลุ่มตัวอย่างผู้โดยสารชาวต่างชาติที่ใช้บริการเที่ยวบินระหว่าง
ประเทศผ่านทางอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศในรายละเอียด พบว่า  กลุ่มตัวอย่างมีระดับการ
ประเมินคุณภาพการบริการของบริหารจัดการเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ ณ จุดตรวจความปลอดภัย
มากที่สุด รองลงมาคือ การบริหารจัดการเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ ณ จุดศุลกากร  การบริหารจัดการ
เวลาอย่างมีประสิทธิภาพ ณ จุดตรวจคนเข้าเมือง  ท่านรู้สึกปลอดภัยในเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง  
เจ้าหน้าที่ศุลกากรมีมารยาท/สุภาพ/มีมิตรจิตรมิตรใจ   เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยมีมารยาท/
สุภาพ/มีมิตรจิตมิตรใจ  รู้สึกปลอดภัยในเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย  เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง 
มีมารยาท/สุภาพ/มีมิตรจิตรมิตรใจ  รู้สึกปลอดภัยในเจ้าหน้าที่ศุลกากร และโดยภาพรวมแล้ว 
ท่านรู้สึกถึงความปลอดภัยในการใช้บริการ ท าให้พิจารณาได้ว่ากลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญ มีการรับรู้  
รวมถึงมีความพึงพอใจในกระบวนการให้บริการอย่างปลอดภัยของท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต  
สอดคล้องกับผลการศึกษาของชนม์สิตา บุญเมือง (2553) ที่กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในคุณภาพ
การให้บริการของเจ้าหน้าที่ตรวจค้น/เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย โดยมีความคิดเห็นอยู่ในระดับ
มากทุกด้าน  และสอดคล้องกับการศึกษาของพรพิบูลย์ สว่างแผ้ว (2552) ที่กระบวนการปฏิบัติงาน
ของข้าราชการต ารวจ ฝ่ายตรวจลงตรา ด่านตรวจคนเข้าเมือง โดยรวมอยู่ในระดับปฏิบัติได้ดี 

 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับการประเมินคุณภาพการบริการของ 
ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตด้านการความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยของกลุ่มตัวอย่าง
ผู้โดยสารชาวต่างชาติที่มีเพศต่างกัน พบว่า ระดับการประเมินคุณภาพการบริการของท่าอากาศยาน
นานาชาติภูเก็ตของเพศชายและเพศหญิงไม่แตกต่างกัน  สอดคล้องกับผลการศึกษาของเฉลิมพล กิจ
รุ่งเรือง (2553) ที่ปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศไม่ส่งผลต่อความพึงพอใจต่อการบริการของท่าอากาศยาน 
ด้านการรักษาความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยและการตรวจคนเข้าเมือง 

 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างของระดับการประเมินคุณภาพการบริการ
ของท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตด้านความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยของกลุ่มตัวอย่าง
ผู้โดยสารชาวต่างชาติที่มีอายุต่างกัน พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้โดยสารชาวต่างชาติที่มีอายุต่างกันจะ 
มีระดับการประเมินคุณภาพการบริการของท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตด้านความปลอดภัยและการ
รักษาความปลอดภัยไม่แตกต่างกัน  สอดคล้องกับผลการศึกษาของกนกกาญจน์ ปานเปรม (2557) 
ที่ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุไม่ส่งผลต่อการประเมินการรับรู้คุณภาพการบริการต่อคุณภาพการบริการ
ของท่าอากาศยานด้านความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัย  และสอดคล้องกับผลการศึกษา
ของเฉลิมพล กิจรุ่งเรือง (2553) ที่ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุไม่ส่งผลต่อความพึงพอใจต่อการบริการ
ของท่าอากาศยานด้านการรักษาความปลอดภัยและการตรวจคนเข้าเมือง 
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 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับการประเมินคุณภาพการบริการของ 
ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตด้านความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยของกลุ่มตัวอย่าง
ผู้โดยสารชาวต่างชาติที่มีสัญชาติต่างกัน พบว่า กลุ่มสัญชาติออสเตรเลีย กลุ่มสัญชาติอเมริกา 
กลุ่มสัญชาติจีน และกลุ่มสัญชาติรัสเซีย มีระดับการประเมินคุณภาพการบริการของท่าอากาศยาน
นานาชาติภูเก็ตด้านความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยมากกว่ากลุ่มสัญชาติเอเชีย  และ 
กลุ่มสัญชาติออสเตรเลีย กลุ่มสัญชาติจีน และกลุ่มสัญชาติรัสเซีย มีระดับการประเมินคุณภาพการ
บริการของท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตด้านความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยมากกว่า
กลุ่มสัญชาติยุโรป  สอดคล้องกับผลการศึกษาของกนกกาญจน์ ปานเปรม (2557) ที่ปัจจัยส่วนบุคคล
ด้านภูมิล าเนาส่งผลต่อการประเมินการรับรู้คุณภาพการบริการต่อคุณภาพการบริการของท่าอากาศ
ยานด้านความปลอดภัย 

 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับการประเมินคุณภาพการบริการของ 
ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตด้านความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยของกลุ่มตัวอย่า ง
ผู้โดยสารชาวต่างชาติที่มีศาสนาต่างกันต่างกัน พบว่า กลุ่มศาสนาพราหมณ์/ฮินดู กลุ่มศาสนาคริสต์ 
และกลุ่มไม่ได้นับถือศาสนา มีระดับการประเมินคุณภาพการบริการของท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต
ด้านความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยมากกว่ากลุ่มศาสนาพุทธ  

 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับการประเมินคุณภาพการบริการของ     
ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตด้านความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยของกลุ่มตัวอย่าง
ผู้โดยสารชาวต่างชาติที่มีระดับการศึกษาสูงสุดต่างกัน พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้โดยสารชาวต่างชาติที่มี
ระดับการศึกษาสูงสุดต่างกันจะมีระดับคุณภาพการบริการของท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตด้าน
ความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยไม่แตกต่างกัน  สอดคล้องกับผลการศึกษาของเฉลิมพล 
กิจรุ่งเรือง (2553) ที่ปัจจัยส่วนบุคคลด้านระดับการศึกษาสูงสุดไม่ส่งผลต่อความพึงพอใจต่อการ
บริการของท่าอากาศยานด้านการรักษาความปลอดภัยและการตรวจคนเข้าเมือง 

 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับการประเมินคุณภาพการบริการของ 
ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตด้านความปบอดภัยของกลุ่มตัวอย่างผู้โดยสารชาวต่างชาติที่มีอาชีพ
ต่างกัน พบว่า กลุ่มนักธุรกิจ/เจ้าของกิจการ มีระดับการประเมินคุณภาพการบริการของท่าอากาศ
ยานนานาชาติภูเก็ตด้านความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยมากกว่ากลุ่มข้าราชการ /
พนักงานรัฐวิสาหกิจ และกลุ่มนักธุรกิจ/เจ้าของกิจการ กลุ่มพนักงานบริษัทเอกชน/ห้างร้าน และ 
อ่ืน ๆ มีระดับการประเมินคุณภาพการบริการของท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตด้านความปลอดภัย
และการรักษาความปลอดภัยมากกว่ากลุ่มนักเรียน/นักศึกษา 
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 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับการประเมินคุณภาพการบริการของ 
ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตด้านความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยได้ของกลุ่มตัวอย่าง
ผู้โดยสารชาวต่างชาติที่มีจุดประสงค์ในการเดินทางต่างกัน พบว่า ระดับการประเมินคุณภาพการ
บริการของท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตด้านความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยของกลุ่ม
ท่องเที่ยว/พักผ่อน/วันหยุด และกลุ่มธุรกิจ แตกต่างกัน  สอดคล้องกับผลการศึกษาของกนกกาญจน์ 
ปานเปรม (2557) ที่ปัจจัยส่วนบุคคลด้านจุดประสงค์การเดินทางส่งผลต่อการประเมินการรับรู้
คุณภาพการบริการต่อคุณภาพการบริการของท่าอากาศยานด้านความปลอดภัย 

 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับการประเมินคุณภาพการบริการของ 
ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตด้านความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยได้ของกลุ่มตัวอย่าง
ผู้โดยสารชาวต่างชาติที่มีต่างกัน พบว่า กลุ่มใช้บริการครั้งแรก และกลุ่ม 1-5 ครั้งต่อปี มีระดับการ
ประเมินคุณภาพการบริการของท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตด้านความปลอดภัยและการรักษาความ
ปลอดภัยมากกว่ากลุ่มมากกว่า 10 ครั้งต่อปี   

 
5.2.3  เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริการของท่าอากาศยานนานาชาติ

ภูเก็ต  
 องค์กรในปัจจุบันมีแนวโน้มในการขับเคลื่อนองค์กรควบคู่กันไประหว่างลักษณะทาง

กายภาพ (Physical Evidence) และคุณภาพการบริการ (Service Quality) อันจะเป็นองค์กรที่อยู่
ดวงใจของผู้บริโภคในล าดับต้น ๆ ในแวดวงการธุรกิจการบินเชิงพาณิชย์ก็เช่นกัน ซึ่ง “ท่าอากาศยาน 
(Airport)” ได้ชื่อว่า เป็นประตูต้อนรับและประตูด่านสุดท้ายในการส่งนักท่องเที่ยวด้วยสวัสดิภาพ 
ดังนั้นการมุ่งพัฒนาคุณภาพการบริการจึงมีความส าคัญอย่างมากอย่างปฏิเสธเสียไม่ได้ อันเป็น
โครงสร้างพ้ืนฐานหรือสาธารณูปโภค (Infrastructure) อย่างสอดคล้องกับองค์ประกอบหลักส าหรับ
การท่องเที่ยวด้านการเข้าถึง (Accessibility) อันหมายถึงระบบการคมนาคมขนส่งเป็นหนึ่งในห้า
หลักการ 5A ของ Dickman (1996) อันเป็นปัจจัยที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้มากหากได้รับการพัฒนา 
(Boniface & Cooper, 1994 ; Cooper & Boniface, 1998)  ดั งแนวทางการ พัฒนาคุณภาพ 
การบริการของท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตรายด้านดังต่อไปนี้ อย่างสอดคล้องกับการศึกษา ของ 
Martín-Cejas (2006 , October) ในการว่ าคุณภาพการบริการของการท่องเที่ ยว เริ่ มต้นที่ 
ท่าอากาศยาน (Tourism service quality begins at the airport) 
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 5.2.3.1  แนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริการของท่าอากาศยานนานาชาติ
ภูเก็ตด้านความน่าเชื่อถือ (Reliability)  เป็นรายละเอียดด้านที่ผู้โดยสารชาวต่างชาติมีการรับรู้ผ่าน
การประเมินในระดับหลังสุด  ซึ่งหมายถึงอาจเสี่ยงต่อการลดจ านวนลงของนักท่องเที่ยวกลุ่มคุณภาพ
รวมถึงการมีความภักดีจนอาจส่งผลต่อที่การมาเที่ยวซ้ า (Re-visit)  สอดคล้องกับปัจจัยที่ส าคัญในการ
ก่อให้เกิดความจงรักภักดีในระยะยาวของ (Al-Rousan & Mohamed, 2010) และปัจจัยที่มีผลต่อ
การกลับมาใช้ซ้ า ของ (นิมิต ซุ้นสั้น, 2558) ที่การรับรู้คุณภาพการบริการด้านความเชื่อถือเพียงด้าน
เดียวที่มีผลต่อแนวโน้มการกลับมาใช้ซ้ า  ดังนั้นจึงเป็นจุดส าคัญในรายละเอียดด้านแรกในการ 
มุ่งด าเนินการพัฒนาและรักษาคุณภาพการบริการของท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตอย่างสอดคล้อง
กับท่ีได้ประชาสัมพันธ์ไว้ 

 
 5.2.3.2  แนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริการของท่าอากาศยานนานาชาติ

ภูเก็ตด้านการตอบสนอง (Responsiveness)  รายละเอียดในด้านดังกล่าวมุ่งเน้นเกี่ยวทรัพยากร
บุคคลในการจัดการกับปัญหาเฉพาะหน้าเป็นหลัก ซึ่งอาจหมายรวมถึงสถาณการณ์ที่ไม่ได้คาดคิด  
ในการจัดการกับข้อผิดพลาดบางประการที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วรวมถึงตอบสนองความต้องการ
หรือสิ่งที่ผู้โดยสารร้องขอได้อย่างทันท่วงทีอย่างเหมาะสมกับวัฒนธรรมของผู้โดยสารชาวต่างชาติ
ดังกล่าวจะเป็นการสร้างความประทับใจในตัวของทรัพยากรบุคคลของท่าอากาศยานแก่ผู้โดยสารได้
อย่างมาก 

 
 5.2.3.3  แนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริการของท่าอากาศยานนานาชาติ

ภูเก็ตด้านความม่ันใจ (Assurance) เป็นรายละเอียดที่มุ่งเน้นเกี่ยวกับทรัพยากรบุคคลเช่นเดียวกับ
ด้านการตอบสนอง (Responsiveness)  ส าหรับในด้านนี้ เจ้าหน้าที่ควรรักษามาตรฐานในการ 
ให้ข้อมูลอย่างมีคุณภาพ รวมถึงมาตรฐานในความน่าเชื่อถือของตัวเจ้าหน้าที่ แต่อาจปรับปรุงในด้าน
ของพฤฒิกรรมหรือทีท่าที่แสดงให้ผู้โดยสารชาวต่างชาติเกิดความมั่นใจในระหว่างกระบวนส่งมอบ
บริการ อันสอดคล้องกับการรับรู้ที่มาจากกระบวนการประเมินของผู้โดยสารชาวต่างชาติที่มาใช้
บริการ 
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 5.2.3.4  แนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริการของท่าอากาศยานนานาชาติ
ภูเก็ตด้านการเอาใจใส่ (Empathy)  เป็นรายระเอียดในด้านที่ผู้โดยสารชาวต่างชาติพึงพอใจเป็น
อันดับที่สองรองจากด้านความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัย  (Safety and Security) 
โดยภาพรวมในรายละเอียดด้านดังกล่าวอยู่ในระดับดีมากทุกด้าน  ในที่นี้แนวทางที่ผู้วิจัยมีความ
ประสงค์ในการน าเสนอให้ทางท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตรักษามาตรฐานในด้านการเอาใจใส่ 
(Empathy) ไว้ คือ ในส่วนของเจ้าหน้าที่ที่ท่าอากาศยานในการออกถึงความห่วงใยอย่างจริงใจในการ
แก้ไขปัญหาของผู้โดยสารที่สอดคล้องทิศทางเดียวกันกับนโยบายในกระบวนการให้บริการของท่า
อากาศยาน  ซึ่ ง เป็นจุดแข็ งที่ สอดคล้องกับนโยบายการรับบุคคลเข้าท างาน ขององค์กร 
(บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) (ทอท.), 2558a) ที่บุคคลดังกล่าวมีคุณภาพการบริการ 
ที่เข้าถึงผู้โดยสารชาวต่างชาติ  นอกจากนี้ยังสอดคล้องการสัมภาษณ์ผู้โดยสาร  International 
Passengers (2017, June) ให้ค าสัมภาษณ์เกี่ยวกับการของคุณถึงการดูแลเอาใจใส่ของพนักงานที่ 
ท่าอากาศยาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งแก่ผู้โดยสารที่ใช้บริการรถเข็น  (“Extremely Helpful with 
Wheelchair Users.”) 

 
 5.2.3.5  แนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริการของท่าอากาศยานนานาชาติ

ภูเก็ตด้านความเป็นรูปธรรม/การสัมผัสได้  (Tangibles) เป็นรายระเอียดในด้านที่ผู้โดยสาร
ชาวต่างชาติพึงพอใจเป็นอันดับที่สองรองจากด้านความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัย 
(Safety and Security)  โดยภาพรวมในด้านนี้แล้วอยู่ในระดับดีมากทุกด้าน แต่สิ่งที่ตรึงใจและ
เด่นชัดที่สุดที่อยู่ในมโนคติของผู้โดยสารชาวต่างชาติที่อยากให้ทางท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตรักษา
เอาไว้ คือ ภาพลักษณ์ความเป็นท่าอากาศยานที่สะท้อนถึง “ประตูสู่อันดามัน (Gateway to the 
Andaman / 安达曼门 / Ворот на Андаман)” รวมถึ งบร รยากาศที่ ดี แ ละการส่ ง มอบ
ประสบการณ์ที่ดีในการเดินทางให้แตก่ผู้โดยสารชาวต่างชาติตั้งแต่การต้อนรับจนถึงการส่งผู้โดยสาร  
กระนั้น มีบางประการที่ท่าอากาศยานควรพัฒนาคุณภาพการบริการให้ดียิ่งขึ้นที่ส าคัญที่สุด คือ 
ปริมาณความเพียงพอของรถเข็นกระเป๋าสัมภาระในบริ เวณอาคารผู้โดยสาร รองลงมา ได้แก่  
ปริมาณความพียงพอของที่พักผู้โดยสารในช่วงที่มีการจราจรทางอากาศหนาแน่น ปริมาณร้านอาหาร/
ร้านกาแฟ จอแสดงสถานะทางเที่ยวบิน รวมถึงบริเวณท่ีชาร์ตแบตเตอรี่ส าหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
เพียงพอขึ้น อันจะเป็นการเพียงเท่านี้เสริมสร้างคุณภาพการบริการด้านความเป็นรูปธรรม/สัมผัสได้ 
(Tangible) ให้เกิดความประทับใจให้แก่ผู้โดยสารชาวต่างชาติได้มากยิ่งขึ้น 
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 5.2.3.6  แนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริการของท่าอากาศยานนานาชาติ
ภูเก็ตด้านความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัย (Safety and Security) เป็นรายระเอียด
ในด้านที่ผู้โดยสารชาวต่างชาติมีความพึงพอใจมากท่ีสุดในทุกด้าน กอรปกับอยู่ในระดับมากที่สุดในทุก
รายละเอียด ทั้งในหน่วยของ (1) เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (Security Staff) อย่างสอดคล้องกับ
ผลการศึกษาสภาพระบบงานรักษาความปลอดภัยท่าอากาศยานภูเก็ต  ปี 2546-2547 ของ ศุภเดช 
สิทธิโชค (2548)  ในด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบงานรักษาความปลอดภัยท่าอากาศยาน
นานาชาติภูเก็ต กล่าวคือ พนักงานรักษาความปลอดภัยท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตมีความรู้ความ
เข้าใจในระดับสูง  สามารถด าเนินงานดูแลรักษาความปลอดภัยเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้เป็นอย่าง
ดี  (2) เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง (Immigration Officer) และ (3) เจ้าหน้าที่ศุลกากร (Customs 
Officer)  ดังนั้นส าหรับรายละเอียดในด้านความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัย (Safety and 
Security) จึงไม่มีความน่าเป็นห่วง หากแต่ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตพึงควรรักษามาตรฐานความ
เป็นท่าอากาศยานที่ให้บริการด้วยคุณภาพที่มีความปลอดภัยเช่นนี้สืบไป  เหมาะสมและสอดคล้องกับ
ที่ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต หนึ่งในท่าอากาศยานที่อยู่ภายใต้การบริหารงาน ของ บริษัท ท่า
อากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) (ทอท.) (2555) ที่เล็งเห็นความส าคัญของมาตรการรักษาความ
ปลอดภัยเป็นอย่างมาก (บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) (ทอท.), 2558b) รวมถึงสอดคล้อง
กับการรายงานที่ทางท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตยึดมาตรฐานในการรักษาความปลอดภัยตาม
มาตรฐานขององค์กรการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization: 
ICAO) ซึ่งก าหนดไว้ในภาคผนวกที่ 17 (ANNEX 17) เป็นมาตรฐานระหว่างประเทศสูงสุดเกี่ยวกับการ
รักษาความปลอดภัยการบินพาณิชย์เพ่ือป้องกันภัยที่เกิดจากการแทรกแทรงโดยมิชอบด้วยกฎหมาย 
(Preventive Security Measure) (บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) (ทอท.), 2555)  
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5.3 ข้อเสนอแนะ (Recommendation) 

5.3.1 ข้อเสนอแนะต่อท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต  
 5.3.1.1 ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต สามารถน าผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในการ

รักษามาตรฐานคุณภาพการบริการได้อย่างสอดคล้องกับรายละเอียดที่ได้จากการประเมินของ
ผู้โดยสารชาวต่างชาติ กล่าวคือ ควรรักษาความมีประสิทธิผลและพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป
ส าหรับความเป็นท่าอากาศยานที่มีการให้บริการอย่างปลอดภัย (Safety & Security) เนื่องจากเป็น
รายละเอียดด้านที่กลุ่มตัวอย่างมีการประเมินเป็นล าดับแรก ในทางตรงกันข้ามควรมุ่งเสริมสร้าง 
ในรายละเอียดด้านความน่าเชื่อถือ (Reliability)  เนื่องจากเป็นรายละเอียดที่กลุ่มตัวอย่างมีการ
ประเมินเป็นล าดับสุดท้าย  อันสอดคล้องกับต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ (Strategic Positioning) ในการ
เป็นประตูสู่อันดามัน “Gateway to the Andaman”  ในใจของผู้โดยสารสืบไป  

 5.3.1.2 ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต สามารถน าผลความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
เพ่ิมเติมจากผู้โดยสารชาวต่างชาติมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพการบริการให้เกิดความ
ประทับใจมากยิ่งขึ้น กล่าวคือ สภาพแวดล้อม/บรรยากาศ รวมถึงการไหลเวียนของอากาศท่ีดีมากของ
อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศแห่งใหม่ของท่าอากาศยานภูเก็ตรวมถึงการเต็มใจให้บริการของ
เจ้าหน้าที่ที่ท่าอากาศยานดีมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งแก่ผู้ที่ใช้บริการรถเข็น (Wheelchair User) แต่ใน
ขณะเดียวกัน ควรมีการเพ่ิมจ านวนรถเข็นสัมภาระให้เพียงพอมากขึ้น  เพ่ิมจ านวนของห้องน้ าให้
เพียงพอมากขึ้น  เพ่ิมจ านวนจอแสดงสถานะเที่ยวบินและความชัดเจนของสัญลักษณ์ต่าง ๆ  เพ่ิมการ
เข้าถึงด้านปริมาณและราคาในบริการร้านอาหารและร้านกาแฟมากขึ้น  ควรมีบริการที่ชาร์ต
แบตเตอร์รี่ส าหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ให้มากขึ้น  รวมถึงระยะเวลาในกระบวนรอคิวต่าง ๆ ให้
น้อยลงโดยการเพ่ิมขีดการรองรับในช่วงที่มีการจราจรทางอากาศหนาแน่นมากขึ้น 

 
5.3.2 ข้อเสนอแนะต่อแวดวงวิชาการ 

  5.3.2.1 ส าหรับการวิจัยเกี่ยวกับคุณภาพการบริการของท่าอากาศยานนานาชาติ
ภูเก็ตในครั้งต่อไป สามารถท าได้โดยมีการสร้างเครื่องมือในมิติอ่ืนนอกเหนือจาก SafeSERVQUAL 
เพ่ือการศึกษามิติคุณภาพการบริการในอุตสาหกรรมบริการ (Dimension Service Quality in the 
Hospitality Industry) ที่หลากหลายยิ่งขึ้น เช่น  
   1) มิติว่าด้วยค่านิยม (Core Values) 5 ใจ ของ บริษัท ท่าอากาศยานไทย 
จ ากัด (มหาชน) (ทอท.) (2559) อันประกอบดวย ให ใจ (Service Minded) มั่นใจ (Safety & 
Security) รวมใจ (Teamwork) เปดใจ (Innovation) และภูมิใจ (Integrity) 
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   2)  มิติคุณภาพการบริการ ของ Gremle, Bitner, and Evans (1994) 
อันประกอบด้วย Recovery, Spontaneity และ Adaptability 
   3 )   มิ ติ คุ ณภ าพกา รบริ ก า ร  ขอ ง  Reynoso and Moores (1995) 
อั น ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย  Tangibles,  Reliability,  Helpfulness,  Promptness,  Professionalism, 
Consideration, Confidentially, Flexibility  และ Communication 
   4)  มิติคุณภาพการบริการ ของ Vandermerwe and Gilbert (1991) 
อันประกอบด้วย Reliability, Responsiveness และ Relevance 
  5.3.2.2 ส าหรับการวิจัยเกี่ยวกับคุณภาพการบริการของท่าอากาศยานนานาชาติ
ภูเก็ตในครั้งต่อไป  สามารถศึกษาได้โดยใช้สอบถามประเมินคุณภาพการบริการของผู้โดยสารชาวไทย
ที่ใช้บริการเที่ยวบินระหว่างประเทศผ่านทางท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต เพ่ือให้ได้ทัศนคติและ
มุมมองที่แตกต่างและหลายหลายมากขึ้นของลักษณะทางประชากร อันจะเป็นฐานข้อมูลอันเป็น
ประโยชน์ที่กว้างขึ้น 
  5.3.2.3 ส าหรับการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับคุณภาพการบริการของท่าอากาศยานในครั้ง
ต่อไป  สามารถศึกษาได้จากการสัมภาษณ์คณะกรรมการ (Board of Directors) หรือผู้บริหาร 
(Senior Executive) เพ่ือให้ได้ถึงข้อมูลผ่านมุมมองจากระดับผู้บริหาร 
  5.3.2.4 ส าหรับการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับคุณภาพการบริการของท่าอากาศยานในครั้ง
ต่อไป  สามารถศึกษาได้จากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ในภาคีอ่ืน ๆ เช่น  
ผู้ถือหุ้น (Shareholders) พนักงาน (Employees) คู่ค้า (Partners) เจ้าหนี้ (Creditors) รวมถึงลูกค้า 
(Customers) อันได้แก่ องค์กรธุรกิจการบินเชิงพาณิชย์ทั้งของไทยและต่างชาติที่ใช้บริการท่าอากาศ
ยานนานาชาติภูเก็ต  เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลจากต่างภาคส่วนอันเป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพ
การบริการให้ดขีึ้นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
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GRADUATE SCHOOL OF TOURISM MANAGEMENT (GSTM) 
NATIONAL INSTITUTE OF DEVELOPMENT ADMINISTRATION (NIDA) 

PHUKET CAMPUS  
4th floor, Ratsada Building, Phuket Vocational College (PKVC),  

Phuket Road, Talad Yai Sub-district, Phuket District, Phuket 83000 
Tel: +669 4859 8905  Website: http://www.tour.nida.ac.th 

_________________________________________________________ 
 
Dear Phuket International Airport passenger. 
 This questionnaire survey is conducted by Mr.  Prakasit Raksakaew as a partial 
fulfillment of the requirements for the Degree of the Master of Arts (M.A.) Program in 
Integrated Tourism Management, The Graduate School of Tourism Management 
(GSTM) , National Institute of Development Administration (NIDA). It aims at proposing 
“SERVICE QUALITY IMPROVEMENT GUIDELINES OF PHUKET INTERNATIONAL AIRPORT”.  

The researcher would highly appreciate your participation in this research in 
completing this entire questionnaire and all responses will be treated confidentially 
and purely used for research purposes. 
 The questionnaire is divided to 3 parts including; 
 Part 1:  Socio-demographic Characteristics of Respondent 
 Part 2:  Service Quality of Phuket International Airport (HKT) 

Part 3:  Additional Suggestions and Comments towards Service Quality of  
           Phuket International Airport (HKT) 

 
Sincerely yours,                                                                                                                              
Prakasit RAKSAKAEW (Tel: +668 8260 8202: E-mail: pr_pakcakaeb@hotmail.com)
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Part 1:  Socio-demographic Profile of Respondent 
Note: Please write down or put ‘√’ into the  which corresponds to your answer. 
 
1.  Gender: 
  1.  Male      2.  Female 
2.  Age: ..…………… years old 
3. Nationality: …………………………………………………………….  
4. Religion:  

 1.  Brahmanism/Hinduism  2.  Buddhism   3.  Christianity 
 4.  Islamic    5.  Sikh    6.  Irreligious  
 7.  Others (Please specify) ……………………... 

5.  The highest completed level of education: 
  1. Below bachelor degree   2. Bachelor degree 
  3. Above bachelor degree   4. Others (Please specify) ……....... 
6.  Occupation: (Please choose ONLY one) 
  1.  Government/Civil servant   2.  Business owner 
  3.  Private business employee  4.  Student 
  5.  Retired     6.  Others (Please specify) …….......  
7.  Main purpose of the trip: (Please choose ONLY one) 
  1. Travel/Leisure/Holidays   2.  Boniness 
  3. Others (Please specify) ……....... 
8.  Average frequency per year of international flight at Phuket International Airport 
  1.  First time    2.  1 - 5 times   
  3.  6 - 10 times    4.  More than 10 times 
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Part 2:  Service Quality of Phuket International Airport (HKT) 
Note:  Please tick ‘√’ into the  which corresponds to your answer. 

 

SERVICE QUALITY OF  

PHUKET INTERNATIONAL AIRPORT 

(HKT) 

Service Quality Level of  

Phuket International Airport (HKT) 
Excellent 

 

(5) 

Good 

 

(4) 

Average 

 

(3) 

Poor 

 

(2) 

Very 

Poor 

(1) 

1.  RELIABILITY 

1.1 The airport provides services 

exactly as previously announced. 
     

1.2 The airport information staff provide 

the information clearly and correctly. 

     

1.3 The airport provides a prompt  

services from the very first time. 
     

1.4 The airport provides services  

without errors. 

     

1.5 Overall services and operations of 

Phuket International Airport are 

efficient. 

     

2.  RESPONSIVENESS 

2.1   Airport staff quickly respond to  

       the requests of passengers. 

     

2.2   Airport staff are always  

       willing to help. 

     

2.3   Airport staff react quickly in  

       eliminating the potential errors. 

     

2.4  Overall, you do not spend  

       much time on the waiting lanes. 
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Part 2:  Service Quality of Phuket International Airport (2) 
Note:  Please tick ‘√’ into the which corresponds to your answer. 
 

SERVICE QUALITY OF  

PHUKET INTERNATIONAL AIRPORT 

(HKT) 

Service Quality Level of  

Phuket International Airport (HKT) 
Excellent 

(5) 

Good 

(4) 

Average 

(3) 

Poor 

(2) 

Very 

Poor 

(1) 

3.  ASSURANCE 

3.1  Airport staff have the knowledge 

      to answer the questions. 

     

3.2  Airport staff are trustworthy.      

3.3  Airport staff are kind and polite.      

3.4  Airport staff’ behavior instill  

      confidence in you. 

     

4.  EMPATHY 

4.1  Airport staff are helpful,  

      provide the services and    

      communicate with passengers   

      efficiently. 

     

4.2  Airport staff give you  

      individual attention. 

     

4.3  Your wishes and needs  

      are considered. 

     

4.4  Airport staff show sincere concern  

      in solving the passengers’ problems  

      related to the airport business   

      operations. 
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Part 2:  Service Quality of Phuket International Airport (3) 
Note:  Please tick ‘√’ into the which corresponds to your answer. 

 

SERVICE QUALITY OF  

PHUKET INTERNATIONAL AIRPORT 

(HKT) 

Service Quality Level of  

Phuket International Airport (HKT) 
Excellent 

(5) 

Good 

(4) 

Average 

(3) 

Poor 

(2) 

Very 

Poor 

(1) 

5.  TANGIBLES 

5.1  The airport ambiance defines 

      great experience. 

     

5.2  Interior settings and layout reflect  

      “Gateway to the Andaman”. 

     

5.3  The airport is clean.      

5.4  Signs and symbols are clear.      

5.5  Waiting areas/gate areas  

      are comfortable. 

     

5.6  There are enough baggage carts/  

       trolleys for passengers. 

     

 



193 
 

 

Part 2:  Service Quality of Phuket International Airport (4) 
Note:  Please tick ‘√’ into the  which corresponds to your answer. 

 

SERVICE QUALITY OF  

PHUKET INTERNATIONAL AIRPORT 

(HKT) 

Service Quality Level of  
Phuket International Airport (HKT) 

Excellent 

(5) 

Good 

(4) 

Average 

(3) 

Poor 

(2) 

Very 

Poor 

(1) 

6.  SAFETY & SECURITY 

6.1  Time effectiveness of  

      Security checkpoint 

     

6.2  Security staff are  

      helpful/courteous. 

     

6.3  You feel safe and secure in 

      Security staff. 

     

6.4  Time effectiveness of  

      Immigration control 

     

6.5  Immigration officers are  

      helpful/courteous. 

     

6.6  You feel safe and secure in  

      Immigration officers. 

     

6.7  Time effectiveness of  

      Customs clearance 

     

6.8  Customs officers are  

       helpful/courteous. 

     

6.9  You feel safe and secure in 

      Customs staff. 

     

6.10  Overall, you feel safe and  

        secure in transaction. 
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Part 3:  Additional Suggestions and Comments towards Service Quality of  
           Phuket International Airport (HKT) 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
************** Thank you very much for you time and have a safe trip ************** 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
แบบสอบถาม “แนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริการของท่าอากาศยาน

นานาชาติภูเก็ต” ฉบับภาษารัสเซีย 



196 
 

 

 
 

ВЫСШАЯ ШКОЛА УШПРАВЛЕНИЯ ТУРИЗМОМ: ВШУТ (GSTM) 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ АДМИНИСТРАЦИИ:  

НИРА (NIDA),  ПХУКЕТСКИЙ КАМПУС  

4й этаж, Здние Ратсада, Пхукетский Профессиональный Колледж (PKVC),  

Улица Пхукет, Подрайон Талад Яй, Район Пхукет, Пхукет 83000 

Тел: +669 4859 8905  Сайт: http://www.tour.nida.ac.th 

_________________________________________________________ 

 

Уважаемый пассажир Международного Аэропорта Пхукета. 

 Данное анкетирование проводится г- ном Раксакаевым Пракаситом 

в качестве требования к степени магистра, магистерской программы 

по комплексному управлению туризмом, Высшей школы управления 

туризмом (GSTM) , Национального института развития администрации 

(NIDA). Она направлена на предложение «УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА 
ОБСЛУЖИВАНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО АЭРОПОРТА ПХУКЕТА». 

 Исследователь высоко ценит и благодарит за ваше участие в этом 

исследовании, за заполнении ответов этого опросника!  Все ответы  

будут рассматриваться конфиденциально и использоваться  

в исследовательских целях. 

Анкета состоит из 3 частей: 

Часть 1:  Социально-демографические Характеристики Респондента 

Часть 2:  Качество Обслуживания Международного Аэропорта  

                 Пхукета (HКT) 

Часть 3:  Дополнительные Предложения и Комментарии к Качеству  

                 Обслуживания Международного Аэропорта Пхукета (HКT) 

 

 

 

 

Искренне Ваш,                                                                                                   
Пракасит РАКСАКАЕВ 

(Tel: +668 8260 8202: E-mail: pr_pakcakaeb@hotmail.com)
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Часть 1:  Социально-демографические Характеристики Респондента 

Примечание:  Пожалуйста, запишите или поставьте ‘√’  в « », который  

                            соответствует Вашему ответу. 
 

1.  Пол: 

  1.  Муж     2.  Жен 

 

2.  Возраст: … ………………..лет  

 

3.  Место проживания (город и страна): ……………………………………......... 

 

4.  Религия:  

   1.  Брахманизм/Индуизм  2.  Буддизм    3.  Христианство 

 4.  Ислам    5.  Сикх   6.  Неверующий 

 7.  Другое (Пожалуйта, расшифруйте) ……………………………… 

 

5.  Наивысший уровень образования: 

  1.  Школьник   2.  Бакалавр  3.  Кандидат наук  

 4.  Другое (Пожалуйта, расшифруйте) ……………………………… 

 

6.  Профессия: (Пожалуйста, выберете только одно) 

  1.  Госслужащий     2.  Владелец бизнеса 

  3.  Сотрудник частной компании  4.  Школьник/Студент 

  5.  На пенсион        

 6.  Другое (Пожалуйта, расшифруйте) ……………………………… 

 

7.  Главная цель вашего полета: (Пожалуйста, выберите только одно) 

  1. Путешествия/Досуг/Каникулы  2.  Работа 

  3. Другое (Пожалуйта, расшифруйте) ……………………………… 

 

8.  Среднегодовая частота пользования международными рейсами  

    в Международном Аэропорту Пхукета: 

  1.  Первый раз    2.  1 - 5 раз  

  3.  6 - 10 раз     4.  Более чем 10 раз 
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Часть 2:   Качество Обслуживания Международного Аэропорта Пхукета 

Примечание:  Поставьте «√» в поле « », соответствующее Вашему ответу. 

 

 

КАЧЕСТВО  ОБСЛУЖИВАНИЯ 

МЕЖДУНАРОДНОГО АЭРОПОРТА 
ПХУКЕТА (HKT) 

Уровень качества 

обслуживания  

О
т
л

и
ч

н
о

  
(5

) 

Х
о

р
о

ш
о

 

 (4
) 

У
д

о
л

ет
в

о
р

и
т

ел
ь

н
о
 

(3
) 

Н
еу

д
о

л
ет

в
о

р
и

т
ел

ь
н

о
 

(2
) 

П
л

о
х

о
 

 (1
) 

1.  НАДЕЖНОСТЬ 

1.1  Аэропорт предоставляет услуги точно  

       так же, как заявлено в инструкции. 

     

1.2  Информационные персоналы аэропорта  

       предоставляют информацию  

       ясно и правильно. 

     

1.3  Аэропорт обеспечивает быстрое    

       обслуживание с самого первого раза. 

     

1.4  Аэропорт предоставляет услуги без ошибок.      

1.5  Общие услуги и эксплуатации     

 Международного аэропорта Пхукета 

 эффективны. 

     

2.  ОТЗЫВЧИВОСТЬ 

2.1  Персоналы в аэропорту быстро реагируют  

       на просьбы пассажиров. 

     

2.2  Персоналы в аэропорту всегда готовы  

       Вам придти на помощь. 

     

2.3  Сотрудники быстро реагируют на  

       устранение потенциальных ошибок. 

     

2.4  В общем, Вы не тратите много времени  

       на ожидание.  
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Часть 2:   Качество Обслуживания Международного Аэропорта Пхукета (2)  

Примечание:  Поставьте «√» в поле « », соответствующее Вашему ответу. 

 

 

КАЧЕСТВО  ОБСЛУЖИВАНИЯ 

МЕЖДУНАРОДНОГО АЭРОПОРТА 
ПХУКЕТА (HKT) 

Уровень качества 

обслуживания  

О
т
л

и
ч

н
о

  
(5

) 

Х
о

р
о

ш
о

 

 (4
) 

У
д

о
л

ет
в

о
р

и
т

ел
ь

н
о
 

(3
) 

Н
еу

д
о

л
ет

в
о

р
и

т
ел

ь
н

о
 

(2
) 

П
л

о
х

о
 

 (1
) 

3.  УБЕЖДЕННОСТЬ 

3.1  У персоналов в аэропорту есть знания,  

       чтобы ответить на вопросы. 

     

3.2  Персоналы в аэропорту заслуживают 

       доверия. 

     

3.3  Персоналы в аэропорту добрые и вежливые.      

3.4  Поведение персоналов в аэропорту внушает 

       Вам доверие. 

     

4. СОЧУВСТВИЕ/ЭМПАТИЯ 

4.1  Персоналы в аэропорту помогают  

       пассажирам, предоставляют услуги и  

       общаются с пассажирами эффективно. 

     

4.2  Персоналы в аэропорту удилят  

       Вам персональное внимание. 

     

4.3  Ваши пожелания и потребности учтены.      

4.4  Персоналы в аэропорту проявляют  

       искреннюю обеспокоенность  

       в связи срешением проблем пассажиров,  

       связанных с эксплуатацией аэропорта.      
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Часть 2:   Качество Обслуживания Международного Аэропорта Пхукета (3) 

Примечание:  Поставьте «√» в поле « », соответствующее Вашему ответу. 

 

КАЧЕСТВО  ОБСЛУЖИВАНИЯ 

МЕЖДУНАРОДНОГО АЭРОПОРТА 
ПХУКЕТА (HKT) 

Уровень качества 

обслуживания  

О
т
л

и
ч

н
о

  
(5

) 

Х
о

р
о

ш
о

 

 (4
) 

У
д

о
л

ет
в

о
р

и
т

ел
ь

н
о
 

(3
) 

Н
еу

д
о

л
ет

в
о

р
и

т
ел

ь
н

о
 

(2
) 

П
л

о
х

о
 

 (1
) 

5.  МАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ 

5.1  Атмосфера аэропорта определяет  

       хороший опыт. 

     

5.2  Внутренние постройки и схема аэропорта  

       отражают «Ворот на Андаман   

       (Gateway to the  Andaman)». 

     

5.3  Аэропорт чистый.      

5.4  Таблички знаков и символы аэропорта ясные.      

5.5  Залы ожидания комфортабельные.      

5.6  Наличие тележек для багажа достаточно.      

6.  БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА 

6.1  Время ожидания при досмотре  

       Вашего багажа  

     

6.2  Вежливость/Помощь охраны          

6.3  Вы чувствуете себя в безопасности  

       при досмотре Вашего багажа. 

     

6.4  Время ожидания на паспортном контроле       

6.5  Вежливость/Помощь сотрудников  

       паспортного контроля  

     

6.6  Вы чувствуете себя в безопасности  

       при паспортном контроле. 

     

6.7  Время ожидания при выходе на таможне       

6.8  Вежливость/Помощь сотруднов таможни       

6.9  Вы чувствуете себя в безопасности  

       при таможнe. 

     

6.10  В общем, Вы чувствуете себя  

         в безопасности эксплуатации аэропорта. 
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Часть 3:  Дополнительные Предложения и Комментарии к Качеству  

                 Обслуживания Международного Аэропорта Пхукета (HКT) 

 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

********** Большое спасибо за Ваше время! Счастливого пути!********** 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
แบบสอบถาม “แนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริการของท่าอากาศยาน

นานาชาติภูเก็ต” ฉบับภาษาจีน 
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旅游管理研究生院  (GSTM) 

发展国家行政学院研究l所  (NIDA) 

普吉校区 

四楼，拉萨达建筑，普吉高职院校  (PKVC) 

普吉路，达拉亚，普吉市，普吉府   83000 

电话：+669 4859 8905   网站：http://www.tour.nida.ac.th 

 _________________________________________________________ 

 

尊敬的普吉国际机场旅客们， 

 
 该问卷调查发起人为  叻萨缴‧巴拉卡实  先生。目的：取得文学硕士

学（旅游管理项目）的部分作业。项目宗旨：制定提高普吉国际机场服务质

量的参考标准。  

发起人非常感谢您对该问卷调查的积极参与。在此郑重向您承诺，  

我们收集的所有信息将受到严格的保密并且只用于该次项目的完成。 

 

问卷调查包括以下三部分：  
 第一部分： 受访者的特点 

 第二部分： 普吉国际机场服务质量  

 第三部分： 其他的建议和评论关于普吉国际机场的服务质量 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

此致 敬礼,                                                                                                                               叻

萨缴‧巴拉卡实 

(电话： +66 8 8260 8202   电子邮件： pr_pakcakaeb@hotmail.com)
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普吉国际机场服务质量的参考标准 
 

 

第一部分： 受访者的特点 

请写下您的答案或者在对应选项上打 “√” 
 

 1.  性别:  1.  男    2.  女 

 

 2.  年龄: ..…………………….. 岁 

 

 3.  国籍: …………………………………………………………….  
 

 4.  宗教信仰:  1.  印度教  2.  佛教   3.  基督教 

   4.  伊斯兰教  5.  锡克教   6.  无神论者  

   7.  其他（请注明）……………………... 
 

 5.  最高完成教育程度:  

 1.  学士学位以下  2.  学士学位   

 3.  学士学位以上   4.  其他（请注明）…………... 

  

6.  职业: (单项勾选) 
    1.  政府职员    2.  商人   

 3.  私企员工    4.  学生    
5.  退休    6.  其他（请注明）…………... 

  

7.  该次出行目的: (单项勾选) 
    1. 旅游、休闲、度假   2.  出差  

    3.  其他（请注明）……………………... 
  

8.  每年出入普吉国际机场的平均次数 (国际航班/国际飞行): 
    1.  首次  2.  1-5次  3.  6-10次  3.  10次以上 
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普吉国际机场服务质量的参考标准 
 

第二部分： 普吉国际机场服务质量 

请写下您的答案或者在对应选项上打 “√” 

 

 

普吉国际机场服务质量  

服务质量测评 

优

秀 

 

(5) 

好 

 

 

(4) 

一

般 

 

(3) 

还

可

以 

(2) 

差 

 

 

(1) 

1.  可靠性 

1.1  机场提供的服务和对外宣传的服务质量水平一致。      

1.2  机场的信息服务人员能够准确清楚的为您提供 

  必要信息。 

     

1.3  从第一次开始，机场就能够给您提供迅速有效的务。      

1.4  机场提供的服务没有出现过误导。      

1.5  普吉国际机场整体的运行和服务效率较高。      

2.  响应能力 

2.1  机场工作人员能够对您的需求迅速做出响应。      

2.2  机场工作人员服务热情，乐于助人。      

2.3  机场工作人员对潜在可能发生的问题能够迅速 

           找出应对措施。 

     

2.4  总体来说，您没有花费太多时间用于等待。      

3.  保障 

3.1  机场工作人员的信息储备量足够。      

3.2  机场工作人员值得信任。      

3.3  机场工作人员礼貌谦虚。      

3.4  机场工作人员的表现给您带来信心。      

4.  关注力 

4.1  机场工作人员乐于助人，乐于提供帮助， 

      及时与您沟通解决问题。 

     

4.2  机场工作人员针对每个人给予额外的关注。      

4.3  您的愿望和需求总是被列入考虑范围。      

4.4  机场工作人员在能力范围内真诚的为您解决问题。      
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普吉国际机场服务质量的参考标准 
 

第二部分： 普吉国际机场服务质量 

请写下您的答案或者在对应选项上打 “√” 
 

 

普吉国际机场服务质量 

服务质量测评 

优

秀 

 

(5) 

好 

 

 

(4) 

一

般 

 

(3) 

还

可

以 

(2) 

差 

 

 

(1) 

5.  整体形象 

5.1  机场环境成熟、设施完善。      

5.2  内部环境有特色，体现出亚热带风情  

      (安达曼门 / Gateway to the Andaman)。 

     

5.3  机场环境整洁      

5.4  各种标注路示牌清晰准确。      

5.5  等候区环境舒适。      

5.6  行李车数量足够。      

6.  安保设施 

6.1  安检过程效率高。      

6.2  安保人员礼貌，乐于助人。      

6.3  工作人员可以给您带来安全感。      

6.4  边检过程效率高。      

6.5  边检人员礼貌，乐于助人。      

6.6  边检工作人员可以给您带来安全感。      

6.7  过海关步骤效率高。      

6.8  海关人员礼貌，乐于助人。      

6.9  海关工作人员可以给您带来安全感。      

6.10  总体来说，您在整个安检过程感到舒适，有安全感。      

 

第三部分： 其他的建议和评论关于普吉国际机场的服务质量， 
 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

****************** 感谢您的热心参与，祝您旅途愉快！ ****************



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
รายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมอืหาค่าความเที่ยงตรงเนื้อหา

(Validity) 
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รายชื่อผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือหาความเที่ยงตรงเนื้อหา     

ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item-objective Congruence: IOC) 

 
1)  คุณฤทธินันท์  พงศ์ชัยสิริกุล   

     เจ้าหน้าที่บริการท่าอากาศยาน ส่วนบริการท่าอากาศยาน ฝ่ายการท่าอากาศยาน  

     ท่าอากาศยานภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 

     Mister Ristinan Pongchaisirikul 

     Airport Service Division, Landside Operations Department,  

     Phuket International Airport, Phuket Province 

 

2)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิมมาดา  วิชาศิลป์   

     โรงเรียนการท่องเที่ยวและบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร 

     Assistant Professor Dr. Pimmada Wichasin 

     School of Hospitality and Tourism Management, Suan Dusit University,  

     Bangkok Metropolis 

 

3)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นงเยาว์  ประสมทอง   

     คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต  

     Assistant Professor Nongyao Prasomthong 

     Faculty of Management Sciences, Phuket Rajabhat University, Phuket Province   
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ตารางวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ต่อคุณภาพเคร่ืองมือหาความเที่ยงตรงเนื้อหาค่าดัชนีความสอดคล้อง  

(Index of Item-objective Congruence: IOC) 

เรื่อง แนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริการของท่าอากาศยานนานาชาติภเูก็ต 
(Service Quality Improvement Guidelines of Phuket International Airport) 

 
ส่วนที่ 1:  ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  
Part 1:  Socio-demographic characteristics of respondent 

 
 
 

ข้อค าถาม 

ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิ  
ค่า 
IOC 

 
 
แปลผล 

คุณ
ฤท

ธิน
ันท

์  พ
งศ์

ชัย
ศิร

ิกุล
 

ผู้ช
่วย

ศา
สต

รา
จา

รย
์ ด

ร. 

พิม
มา

ดา
  ว

ิชา
ศิล

ป์ 

ผู้ช
่วย

ศา
สต

รา
จา

รย
์ 

นง
เย

าว
์  ป

ระ
สม

ทอ
ง 

1.  Gender: 

1) Male +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 

2) Female +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 

2.  Age: ………………………. years old +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 
3.  Nationality: ………………………….......... +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 

4.  Religion: 

1) Brahmanism/Hinduism +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 

2) Buddhism +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 

3) Christianity +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 

4) Islamic +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 

5) Sikh +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 

6) Irreligious +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 

7) Others (Please specify) …………….. +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 
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ส่วนที่ 1:  ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม (ต่อ) 
Part 1:  Socio-demographic characteristics of respondent (2) 

 
 
 

ข้อค าถาม 

ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิ 

 
ค่า 
IOC 

 
แปล
ผล 

คุณ
ฤท

ธิน
ันท

์  พ
งศ์

ชัย
ศิร

ิกุล
 

ผู้ช
่วย

ศา
สต

รา
จา

รย
์ ด

ร. 

พิม
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5.  The highest completed level of education: 
1) Below bacherlor degree  +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 

2) Bachelor degree +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 

3) Above bachelor degree +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 

4) Others (Please specify) ………… +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 

6.  Occupation: 
1) Government / Civil servant +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 

2) Business owner +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 

3) Private business employee +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 

4) Student +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 

5) Retired  +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 

6) Others (Please specify) ………… +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 

7.  Main purpose of the trip: 
1) Travel/Leisure/Holidays +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 

2) Buniness +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 

3) Others (Please specify) ………… +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 

8.  Average frequency per year of international flight at Phuket International Airport: 

1) First time +1 +1 +1 1.0 ใช้ได ้

2) 1 - 5 times +1 +1 +1 1.0 ใช้ได ้

3) 6 - 10 times +1 +1 +1 1.0 ใช้ได ้

4) More than 10 times +1 +1 +1 1.0 ใช้ได ้
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ส่วนที่ 2:  คุณภาพการบริการของท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต  

Part 2:  Service Quality of Phuket International Airport 

 
 
 

ข้อค าถาม 

ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิ  
ค่า 
IOC 
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1.  Reliability 
1.1  The airport provides services 

exactly as previously announced. 
+1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 

1.2 The airport information staff  

provide the information clearly and 
correctly. 

+1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 

1.3 The airport provides a prompt  

services from the very first time. 
+1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 

1.4 The airport provides services  

without errors. 
+1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 

1.5 Overall services and operations of 

Phuket International Airport are 

efficient. 

+1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 

2.  Responsiveness 
2.1   Airport staff quickly respond to  
       the requests of passengers. 

+1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 

2.2   Airport staff are always  
       willing to help. 

+1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 

2.3   Airport staff react quickly in  
       eliminating the potential errors. 

+1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 

2.4  Overall, you do not spend  
       much time on the waiting lanes. 

+1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 
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ส่วนที่ 2:  คุณภาพการบริการของท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต (ต่อ) 

Part 2:  Service Quality of Phuket International Airport (2) 
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3.  Assurance 
3.1  Airport staff have the knowledge 
      to answer the questions. 

+1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 

3.2  Airport staff are trustworthy. +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 
3.3  Airport staff are kind and polite. +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 
3.4  Airport staff’ behavior instill  
      confidence in you. 

+1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 

4.  Empathy 
4.1  Airport staff are helpful,  
      provide the services and    
      communicate with passengers   
      efficiently. 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.0 

 
ใช้ได้ 

4.2  Airport staff give you  
      individual attention. 

+1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 

4.3  Your wishes and needs  
      are considered. 

+1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 

4.4  Airport staff show  
      sincere concern in solving  
      the passengers’ problems  
      related to the airport business    
      operations. 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

1.0 

 
 

ใช้ได้ 
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ส่วนที่ 2 :  คุณภาพการบริการของท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต (ต่อ)  

Part 2:  Service Quality of Phuket International Airport (3) 

 

 
 
 

ข้อค าถาม 
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5.  Tangibles 

5.1  The airport ambiance defines 
      great experience. 

+1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 

5.2  Interior settings and layout reflect  
      “Gateway to the Andaman”. 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.0 

 
ใช้ได้ 

5.3  The airport is clean. +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 

5.4  Signs and symbols are clear. +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 

5.5  Waiting areas/gate areas  
      are comfortable. 

+1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 

5.6  There are enough  
      baggage carts/trolleys  
      for passengers. 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.0 

 
ใช้ได้ 
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ส่วนที่ 2 :  คุณภาพการบริการของท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต (ต่อ)  

Part 2:  Service Quality of Phuket International Airport (4) 

 
 

ข้อค าถาม 
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6.  Safety & Security 
6.1  Time effectiveness of   
      Security checkpoint 

+1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 

6.2  Security staff are  
      helpful/courteous. 

+1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 

6.3  You feel safe and secure in 
      Security staff. 

+1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 

6.4  Time effectiveness of  
      Immigration control 

+1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 

6.5  Immigration officers are  
      helpful/courteous. 

+1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 

6.6  You feel safe and secure in  
      Immigration officers. 

+1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 

6.7  Time effectiveness of  
      Customs clearance 

+1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 

6.8  Customs officers are  
       helpful/courteous. 

+1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 

6.9  You feel safe and secure in 
      Customs staff. 

+1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 

6.10  Overall, you feel safe and  
        secure in transaction. 

+1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
ค่าความเชื่อมั่นแบบสอบถาม (Questionnaire Reliability) เกี่ยวกับ

คุณภาพการบริการท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต 
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ค่าความเชื่อมั่นแบบสอบถาม (Questionnaire Reliability) 

 
แบบสอบถามเกี่ยวกับคุณภาพการบริการท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต 

(Service Quality Improvement Guidelines of Phuket International Airport) 

 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.975 34 
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Item-Total Statistics   

 Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale  
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 
REL 1.1 147.8000 191.269 .718 .974 

REL 1.2 147.5667 193.909 .569 .975 

REL 1.3 147.8333 192.075 .512 .975 

REL 1.4 147.7000 190.148 .787 .974 

RES 1.5 147.8667 188.189 .776 .974 

REL 1.6 147.9000 188.162 .787 .974 

RES 2.1 147.6000 192.110 .775 .974 

RES 2.2 147.7667 192.323 .731 .974 

RES 2.3 147.7000 194.631 .447 .976 

RES 2.4 147.6000 192.662 .733 .974 

ASS 3.1 147.7667 191.082 .822 .974 

ASS 3.2 147.8667 191.361 .728 .974 

ASS 3.3 147.9333 187.306 .784 .974 

ASS 3.4 147.7333 190.271 .880 .974 

EMP 4.1 147.8667 194.395 .527 .975 

EMP 4.2 147.8667 193.361 .595 .975 

EMP 4.3 147.7333 191.030 .824 .974 

EMP 4.4 147.8667 188.947 .801 .974 

TAN 5.1 147.7000 191.252 .810 .974 

TAN 5.2 147.7333 190.823 .741 .974 

TAN 5.3 147.7333 191.789 .769 .974 

TAN 5.4 147.7333 188.685 .797 .974 

TAN 5.5 147.6667 190.920 .840 .974 

TAN 5.6 147.6333 190.447 .886 .973 

SAF 6.1 147.6333 190.585 .875 .974 

SAF 6.2 147.6333 190.585 .875 .974 

SAF 6.3 147.6333 191.206 .829 .974 

SAF 6.4 147.7000 189.941 .906 .973 

SAF 6.5 147.7000 189.941 .906 .973 

SAF 6.6 147.6667 190.299 .886 .973 

SAF 6.7 147.7333 188.892 .868 .973 

SAF 6.8 147.5333 195.844 .522 .975 

SAF 6.9 148.1000 184.921 .822 .974 

SAF 6.10 148.2000 203.545 -.059 .978 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฉ 
หนังสือขอความอนุเคราะห์ให้เก็บข้อมลู 
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